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 مبارزه تدافعي طبقه كارگر
 و وظايف پيشروان كارگري شرايط تبديل آن به تهاجم

هاي  به همراه سياست ،غرب و احتمال حمله نظامي هاي تحريم در اثر تشديد
، اقتصادي - هاي مختلف سياسي زمينه ارتجاعي رژيم ديكتاتوري اسالمي در

هر لحظه امكان دارد با  فرسايي در ايران بوجود آمده است كه شرايط طاقت
جان به لب رسيده در داخل روبرو شويم! در يك چنين  شورش مردمِ

به سراغ فعاالنِ جنبش كارگري در ايران رفتيم تا از موقعيت و  ،موقعيتي
در رابطه با تشكالت مختلف كارگري و نقشه اين  آنانكم و كيف فعاليت 

 ، جويا شويم.ايران تشكالت در اين لحظه حساس

وال براي اران و دوستان مجله، و طرح پنج سا مشورت تني چند از همكب 
ير نموديم. در زير عالوه ي ز نامه فعاالن جنبش كارگري اقدام به تدارك ويژه

پور،  محمد عبدي عليرضا تقفي، محسن حكيمي، نيما پور يعقوب، بر پاسخ
و محمد  رضا غالمحسيني، محمد حسين مهرزاد، بهروز خباز آيت نيافر، غالم

اشرفي به پنج پرسش ما، مقاالتي نيز از سعيد رهنما، ريچارد وولف، بهروز 
اخراجي  ي رانندهفراهاني، حشمت محسني و مصاحبه با وحيد فريدوني 

درج  شركت واحد و عضو سنديكاي رانندگان شركت واحد تهران و حومه
  شده است.

*****  
 
 
 

  آرش پنج پرسش
سياسي نظام سرمايه داري در مناطق  -اديهاي اقتص با توجه به بحران -1

مختلف جهان و افزايش اعتراضات شديد طبقه كارگر جهاني و تأثيرات آن 
ي بحران موجوديت خود جمهوري اسالمي با تضادهاي  در ايران، باضافه

هاي گراني، تورم و كمبودهاي حاصل از  اش و افزايش فشار مختلف
وپاشي اقتصادي، انتظار مي رفت هاي اقتصادي و نزديك شدن به فر تحريم

افتاد،  روز يك اعتصاب اتفاق مي 5اعتراضات كه تقريباً تا يك سال قبل هر 
بايد اين روزها در ايران، شاهد چند اعتصاب در روز باشيم. اما عمالً نه تنها  
اين امر رخ نداده، بلكه بسيار كمتر شده، و در عوض بيشتر به نوشتن نامه و 

تر  فته است. در واقع نتيجه حاصله از افزايش بحران و خرابطومار تقليل يا
شد، اما بر عكس شده  شدن وضعيت، بايد منجر به افزايش اعتراضات مي

رود.  است. اين امر در ظاهر تناقضي براي جنبش  طبقه كارگر به شمار مي
فشارهايي كه در باال به آن اشاره شد باعث شده ترس در ميان كارگران به 

اين ترس افزايش يابد كه با افت اعتراضات و نوع آن  روبه رو باشيم.  ميزاني
بر  هاي اقتصادي غرب تأثير تحريمارزيابي شما از  ناشي از چيست؟

آيا جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي مبارزات كارگران ايران، چيست؟ 
شرايط فالكت و فروپاشي اقتصادي شانس بهتري دارند يا رو، در  پيش
 ؟ نه
آيا مي توان انتظار داشت كه وضعيت عقب نشيني كنوني جنبش  -2

كارگري به وضعيت حمله بدل شود؟ اگر پاسخ شما مثبت است، وظيفه 
پيشروان و آگاهان طبقه كارگر پيش و پس از پيدايش تهاجم طبقه كارگر 

  به نظام سرمايه داري چيست؟ 
مبارزه با مشكالت (از  با توجه به اينكه بيشتر كارگران مي دانند تنها راه -3

جمله كاهش دستمزدها، اخراج و بيكاري، تعطيل كارخانه ها و...) و به طور 
چگونه كلي تنها راه مبارزه براي دستيابي به مطالبات متشكل شدن است، 

و چه نوع ؟ مي توان در جهت متشكل كردن كارگران فعاليت كرد
فاً توجه داشته ؟ لطتشكل هايي را براي طبقه كارگر الزم مي دانيد

باشيد كه منظور صرفاٌ تشكل هاي محل كار آن هم فقط كارخانه ها نيست 
در اينجا عالوه بر تشكل هاي كارخانه  بلكه مراد از تشكل هاي طبقه كارگر

هم تشكل محالت است و هم تشكل هاي معلمان، پرستاران، رفتگران، 
   كارگران حمل و نقل، بيكاران و....

قتصادي طبقه كارگر با مبارزه سياسي اين طبقه براي ميان مبارزه ا -4
برچيدن بساط سرمايه داري چه ارتباطي مي تواند وجود داشته باشد؟ در 

كش  ارزيابي شما از نقش زنان و محالت كارگري و زحمتهمين رابطه، 
  ؟كارگري، چيست ي جنبش نشين، در تقويت مقاومت و مبارزه

طبقه كارگر براي الغاي نظام سرمايه داري برخي اعتقاد دارند تنها راه  -5
است تا بتواند مبارزات و جنبش كارگري را براي  ايجاد حزب طبقه كارگر

نظر شما  آماده نمايد.مقابله با هجوم كارفرمايان و كسب پيروزي 
   چيست؟

  شي آر مجله                                                                            
  

*  
  
 
 
 
 
 



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ٨٣  109ي  آرش شماره

  

  شركت مستقل و متشكل
 هاي سياسيدر جنبش 
  

  محسن حكيمي
  
  

  پاسخ اول:
پرسش نخست شما ممكن است اين تصور را به وجود آورد كه گويا جنبش 
سياسي مردم به طور كامل سركوب شده و اكنون سكوتي گورستاني بر 
 اوضاع سياسيِ ايران حاكم شده است. اين تصور، باطل است و با قطعيت

توان گفت كه مردم معترض ايران به هيچ وجه مرعوب سركوب اخير مي
تر اند. شايد بتوان گفت كه در رويارويي با حكومت محتاطحكومت نشده

اند، چرا كه انتظار اين حد از شدت عمل در سركوب اعتراضات شده
- آميز خود را نداشتند. اما مرعوب و مقهور جمهوري اسالمي نشدهمسالمت
دام و شالق و قطع دست نيز، كه اين روزها همه در مالء عام و با اند. اع

گيرد، نه تنها مردم را مرعوب نكرده هدف ايجاد رعب و وحشت انجام مي
ي مجازات وحشيانه بلكه باعث نفرت و انزجار بيش از پيش آنان از اين نحوه

و قرون وسطايي شده است. مردم، اعم از كارگران، زنان، دانشجويان، 
كنندگان از ويسندگان، انبوه ميليونيِ مبارزان ضدسانسور يعني استفادهن

ي آنها زندانيان سياسي، همچنان مخالفت خود را با ماهواره و در رأس همه
كنند، هرچند نه با شدت و حدت و هاي مختلف بيان مياين رژيم به شكل
اُفت  ي. با اين همه، سخن شما در باره1389و  1388هاي گستردگي سال

هاي ها و اعتراضي اقتصادي كارگران درست است. يعني اعتصابمبارزه
كنم اقتصادي در يكي دو سال اخير سيري نزولي داشته است. البته فكر نمي

بين سير نزولي مبارزات اقتصادي كارگران و سركوب اعتراضات پس از 
علت ي مستقيمي وجود داشته باشد. به نظر من، رابطه 1388انتخابات 

است. و اين اقتصادي اصليِ اين اُفت مبارزات كارگران نه سياسي بلكه 
» ظاهري«ايد، و اصالً هم همان تناقضي است كه شما به آن اشاره كرده

نيست. وضع اقتصادي كارگران بدتر شده است، و اين امر از ديدگاهي كه 
ران منجر هاي كارگها و اعتراضايد بايد به افزايش اعتصابشما مطرح كرده

-شد. حال آن كه، برعكس، اين وضع بد اقتصادي باعث اُفت اين اعتراضمي
ي كارگران نيست. اشكال در ها شده است. اشكال در مبارزهها و اعتصاب

اين ديدگاه است. اين ديدگاه  بر اين فرض نادرست مبتني است كه هرچه 
شود. اصالً چنين ي كارگران نيز تشديد ميفشار اقتصادي بيشتر شود مبارزه

داري نيست. برعكس است. يعني كارگران در شرايط تشديد بحران سرمايه
كند، ي آنها اُفت ميشوند و سطح مبارزهكارتر و دست به عصاتر ميمحافظه

شود. به به اين دليل ساده كه امكان اخراج و بيكارشدن آنها بيشتر مي
ع اقتصادي بر اثر تشديد ي اوضاانداز وخامت فزايندهعبارت ديگر، چشم

دارد كه دو دستي به كار خود و شرايط داري كارگران را واميبحران سرمايه
ي مرگ بر وخيم آن بچسبند، مبادا همان را هم از دست بدهند و به ورطه

ها، كه بسياري از اثر گرسنگي بيفتند. براي مثال، اكنون در خودروسازي
ها يا به طور كامل كاريارند، اضافهكارگران حسرت استخدام در آنها را د

قطع شده  يا بسياركاهش يافته، آكورد كارگران بسيار پايين آمده و در 
ي كارگران بسياركاهش يافته است. در بسياري از مجموع دريافتي ماهانه

مراكز كار و توليد، دستمزدها با تأخير و به صورت سر و دم بريده پرداخت 
يمت مايحتاج كارگران بسيار باال رفته و دستمزد شود. از سوي ديگر، قمي

واقعي آنها را سخت كاهش داده است. به اين ترتيب، اكنون كارگران در 
شان اند: هم دستمزد اسميي گازانبري سرمايه قرار گرفتهمعرض حمله

بينيم شان كم شده است. با اين همه، ميكاهش يافته و هم دستمزد واقعي
كنند. تازه، اين وضع فقر و فالكت فزاينده را تحمل ميكه آنها دارند اين 

تر است. كارگران شاغل است. اوضاع كارگران بيكار به مراتب وخيم
ايد ناشي از همين وخامت اوضاع ي كه شما به آن اشاره كرده»ترس«

ي آن است. بازهم همان انتخاب وضع يابندهانداز گسترشاقتصادي و چشم
عامل ديگري كه در اوضاع ». بدتر«ارشدن به وضع براي گريز از دچ» بد«

شود و كارگران را بيش از پيش مي» ترس«كنوني ايران مزيد بر علت اين 
هاي اقتصادي سوق مي دهد، تحريم» بدتر«در مقابل » بد«به سوي انتخاب 
ي كارگران مربوط داري غرب است. تا آنجا كه به مبارزهكشورهاي سرمايه

ها يكسره منفي و بازدارنده بوده، زيرا فقر و فالكت ن تحريمشود، تأثير ايمي
ي اعتراضي آنان را تضعيف كرده است. از اين كارگران را تشديد و روحيه

هاي اقتصادي به سود جمهوري اسالمي بوده است. نظر، بايد گفت كه تحريم
 داري باشند وبنابراين، اگر كارگران محكوم به ماندن در چهارچوب سرمايه

ي صرفاً اقتصادي باشد، با قطعيت كامل اي آنان با اين نظام مبارزهمبارزه
توان گفت كه اوضاع كنونيِ ايران يكسره در جهت اسارت بيش از پيش مي

ي بورژوازي و دولت او پيش ي كارگر در چنگ سرمايه و تحكيم سلطهطبقه
در «، كارگران رود. به بيان ديگر، و آن گونه كه در سؤال شما آمده استمي

براي » شانس بهتري«به هيچ وجه » شرايط فالكت و فروپاشي اقتصادي
داري ندارند. گسترش فقر و فالكت، ي اقتصادي با نظام سرمايهمبارزه

 –اند به ويژه كارگران ايران را كه از حداقل تشكل نيز محروم -كارگران را 
ي اقتصاديِ ارزهكند كه حتا همان حد از مبچنان ذليل و درمانده مي

تر از آن، در و مهم شود. از سوي ديگر،پيشين نيز براي آنان دشوار مي
ي اقتصادي نيز كارآيي خود را براي شرايط افزايش فقر و فالكت، مبارزه

-دهد. مثل اين ميي عظيم معضالت اقتصادي از دست ميمقابله با گستره
ر كوهي بزرگ حفر كند. ماند كه كسي بخواهد با سوزني كوچك تونلي را د

ي صرفاً اقتصادي در شرايط فقر و فالكت اكتفا به سالح ناكارآمد مبارزه
داري و تن دادنِ فزاينده هيچ معنايي جز عقب نشيني در مقابل نظام سرمايه
  بيش از پيش به معضالت و مصائب ناشي از اين نظام ندارد.

  
  پاسخ دوم:

و » عقب نشيني«كه شما از آن به عنوان با توجه به نكات باال، من از آنچه  
ايد، تعابير خاص خود را دارم. براي من، ي جنبش كارگري ياد كرده»حمله«

توان قسمت نخست پرسش دوم شما به اين صورت مطرح است: آيا مي
ي صرفاً انتظار داشت كه جنبش كارگري ايران در چهارچوب مبارزه

روي  داريضد نظام سرمايه بر سياسيي نماند و به مبارزه اقتصادي
، زيرا نيز حاوي همين معناست» حمله«و » عقب نشيني«آورد؟ تعابير 
ي صرفاً اقتصادي هيچ معنايي جز ي كارگر در چهارچوب مبارزهماندن طبقه

داري نيز به سرمايه» حمله«داري ندارد و در مقابل سرمايه» عقب نشيني«
ي است. شايد بهتر آن باشد كه بيان ي سياسي مبارزهمستلزم ورود به عرصه

ها را براي متون تهييجي هاي اجتماعي و سياسي با اين استعارهپديده
  كاهد.ها از دقت مطلب ميبگذاريم. در متون تحليلي، اين استعاره

ي صرفاً اقتصادي بيرون تواند از چهارچوب مبارزهجنبش كارگري ايران مي
داري گذر كند، به اين شرط ظام سرمايهي سياسي بر ضد نآيد و به مبارزه

داري ي پيمودن اين راه يعني تشكل ضدسرمايهكه اوالً به ابزار و وسيله
مجهز باشد و، ثانياً، راه درست اين گذار را تشخيص دهد. شرط نخست را 

دهم، و در اينجا به تشخيص درست راه در پاسخ به پرسش بعدي توضيح مي
-داري ميي سياسيِ ضدسرمايهاقتصادي به مبارزهي صرفاً گذار از مبارزه

  پردازم.
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ترديد، مبارزه براي افزايش دستمزد و كاهش زمان كار و نظاير آنها بي
داري است. همچنين، اين مبارزه آن گاه كه ابعادي اي ضدسرمايهمبارزه

-شود، و هر مبارزهاي طبقاتي تبديل ميگيرد به مبارزهسراسري به خود مي
ي اجتماعي تي كارگران، ضمن آن كه آنان را براي برانداختن رابطهي طبقا

ي است سياسي كه كارگران را رو در روي اكند، مبارزهسرمايه آماده مي
داري دهد. با اين همه، اين مبارزه با سرمايهداري قرار ميدولت سرمايه

ي اي است خودانگيخته، و نه خودآگاهانه. ارتقاي سطح مبارزهمبارزه
ي به سطح مبارزه») درخود«ي ي كارگر (مبارزهي طبقهخودانگيخته

مستلزم حركت خالف ») براي خود«ي داري (مبارزهخودآگاهانه با سرمايه
-ي سرمايهجريان يعني فرارفتن از چهارچوب انديشه و عمل رايج در جامعه

ي اول يك ساختمان داري است. اما اين فرارفتن مثل رفتن از طبقه
ي دوم آن نيست، بلكه به معني بيرون اختماني البته كلنگي) به طبقه(س

آمدن از كل اين ساختمان و نگريستن به آن از بيرون است، براي ريختن 
اش. به بيان ديگر، آن و ساختن بنايي جديد بر روي زمين ي ويرانينقشه
ي ي كارگر لزوماً ادامهداري طبقهي سياسيِ ضدسرمايهي مبارزهعرصه

هايي ي اقتصادي اين طبقه براي افزايش دستمزد و خواستبالفصل مبارزه
- ي سياسيِ ضدسرمايهي مبارزهاز اين دست نيست. يعني، ورود به عرصه

 ي اقتصادي نيست، هر چند اين مبارزهداري لزوماً در گرو عزيمت از مبارزه
ي ه عرصهتوان كارگران را براي ورود ب –به ويژه اگر متشكل  باشد  –

ي ي كارگر به عرصهي ورود طبقهكند. انگيزهي سياسي تقويت ميمبارزه
ي سياست رهايي از چنگ معضالت اقتصادي است، اما كانال ورود طبقه

ي اقتصادي خود اين طبقه نيست. ورود به كارگر به اين عرصه لزوماً مبارزه
صورت گيرد.  ي سياست عمومي جامعهتواند از دريچهي سياست ميعرصه
هاي توانند و بايد با شركت مستقل و متشكل در جنبشي كارگران ميتوده

ي سياست شوند. اينجا همان جايي است كه سياسيِ بورژوايي وارد عرصه
ي كارگر از چنگ فقر و خود بورژوازي با دست خود راه را براي گريز طبقه

ر اگر اين راه را درست ي كارگكند، و طبقهفالكت و اسارت اقتصادي باز مي
تواند آن را به ضد خود تشخيص دهد و درست از آن استفاده كند مي

  بورژوازي تبديل كند. 
داري خود را فقط در مناسبات بين كار و سرمايه عوارض بحران سرمايه

ي مهم بروز اين بحران و تشديد آن بر اثر عواملي دهد. يك عرصهنشان نمي
ي هاي مختلف طبقهي جدال بخشعرصه هاي اقتصاديچون تحريم

داري تضادهاي درون بورژوازي را دار است. تشديد بحران سرمايهسرمايه
- اندازد. آنها ميهاي مختلف آن را به جان هم ميبخشد و بخشحدت مي

ي جامعه را به گردن يكديگر داري از ادارهكوشند ناتواني نظام سرمايه
روند. غالباً همين پاي نابودي يكديگر پيش مي بيندازند و در اين راه حتا تا

ي شروع دار است كه به نقطهي سرمايههاي سياسي درون طبقهكشمكش
شود. براي مثال، دولت آمريكا در زمان تغييرات اساسي در جامعه تبديل مي

رياست جمهوريِ جيمي كارتر با حكومت شاه بر سر نقض حقوق بشر در 
ين اختالف بود كه منجر به بازشدن فضاي ايران اختالف داشت، و هم

 1357ي سياست و شروع انقالب سياسي و ورود احزاب بورژوايي به عرصه
-بر اثر تضاد جناح اصالح 1388ايران شد. همچنين، جنبش اعتراضيِ سال 

طلب جمهوري اسالمي و جناح حاكم آن آغاز گرديد. يا، اخيراً، اعتراضي كه 
ايران شكل گرفت از دل تضاد بورژوازي بازار و  در بازارهاي چند شهر بزرگ

هاي ي كارگر ايران در تمام اين جنبشداري دولتي بيرون آمد. طبقهسرمايه
با  1357سياسي حضور داشته است، در قالب شوراهاي كارگري در انقالب 

شعارهايي چون آزادي زندانيان سياسي، انحالل ساواك و الغاي حكومت 
با شعار مرگ  1388سال  راكنده و انفرادي در جنبشنظامي، و به صورت پ
شك، شركت پيمايي بازار با اعتراض به گراني دالر. بيبر ديكتاتور، و در راه

هاي سياسيِ بورژوايي، در هيچ يك از اين موارد، كارگران ايران در جنبش
ترين داري نبوده است. اما اين ناكامي كوچكشركتي مستقل و ضدسرمايه

اما نه  –كند. اين شركت شرط الزم اي به لزوم اين شركت وارد نميخدشه
ي سياسيِ ضدسرمايه داري ي مبارزهي كارگر به عرصهورود طبقه –كافي 

ها است. تالش براي بازداشتن كارگران از حضور و شركت در اين جنبش
گيرد. توجيه نخست اين است كه زمين اين معموالً با دو توجيه صورت مي

ي كارگر نبايد وارد اين زمين ها زمين بازي بورژوازي است و طبقهشجنب
نمايانه كه هيچ حاصلي براي شود. اين توجيه چيزي نيست جز ژستي چپ
روي سياسيِ آنها از اين يا آن كارگران ندارد مگر انفعال و در نهايت دنباله

ي بورژوازي داري زمين بازي سرمايهدار. تمام جامعهي سرمايهبخش از طبقه
كند در اين جامعه زميني اختصاصي براي بازي است و كسي كه فكر مي

كارگران وجود دارد سراپايش توهم نسبت به اين جامعه است. كارگران فقط 
يافته و مستقل در و فقط با مبارزه و از جمله با شركت فعال و سازمان

اري را به بازي دي سرمايهتوانند زميني از جامعههاي بورژوايي ميجنبش
ها چنان خود اختصاص دهند. توجيه دوم نيز اين است كه اين جنبش

-اند و از چنان اهداف و شعارهايي برخوردارند كه كارگران نمييافتهسازمان
توانند صف مستقل خود را در آنها به وجود آورند و شركت آنان در اين 

د. در مقابل اين شان به سياهي لشكر نداراي جز تبديلها نتيجهجنبش
ي كارگر بايد صف مستقل خود را در واقعيت توجيه بايد گفت، اوالً، طبقه

هاي سياسيِ بورژوايي به داري و از جمله در همين جنبشي سرمايهجامعه
ي كارگر در داري طبقهي سياسيِ ضدسرمايهدست آورد. صف مستقل مبارزه

داري ي سرمايهدر جامعه هاي سياسيِ رايج و فراگيرخأل و جدا از جنبش
ها چهارچوبي گيرد. ثانياً، درست است كه چهارچوب اين جنبششكل نمي

بورژوايي است اما اين نكته را اصال نبايد به اين معنا گرفت كه آنها از همان 
گرفته و جاافتاده بطن تولدشان داراي سازماندهي منسجم و شعارهاي شكل

داري در آن دست هاي سرمايهكه جريان ها، بسته به اينهستند. اين جنبش
ستيز، مسيرهاي مختلفي را باال را پيدا كنند يا كارگران متشكل و سرمايه

پيمايند. اصالً چنين نيست كه اين مسيرها از پيش يا از بدو پيدايش اين مي
، آن گاه كه هنوز 1356ي اول سال ها تعيين شده باشد. در نيمهجنبش

المي را برپاداشت شكل نگرفته بود و حتا فكرش را جرياني كه جمهوري اس
كرد كه به زودي به قدرت برسد، دانشجويان و فعاالن سياسي با هم نمي

- تظاهرات موضعي در مناطق پر رفت و آمد تهران عليه رژيم شاه شعار مي
-شدند و ميي پليس، پراكنده ميدادند و سپس، با پيداشدن سر و كله

». مرگ بر اين حكومت فاشيستي!«ارهاي آنها اين بود: گريختند. يكي از شع
كنندگان اين شعار به اين گاه از سوي كسي يا كساني در صفوف تظاهرات

خوب به خاطر دارم ». مرگ بر اين حكومت يزيدي!«شد: شكل سر داده مي
كنندگان در اين تظاهرات كه شعار اخير اغلب با اعتراض اكثر شركت

شد. گويي آنها از همان زمان بوي ناخوش استبداد موضعي رو به رو مي
ي مورد نظر من در كردند. نكتهمذهبي را از خالل اين شعار استشمام مي

دادند عقب اينجا اين است كه، با اعتراض ديگران، افرادي كه اين شعار را مي
كردند، زيرا در اقليت محض بودند و در اين نشستند و سكوت ميمي

رفته، و به ويژه از اصالً دست باال را نداشتند. اما رفته هاي موضعيحركت
ي آنها چربيد به طوري كه در تظاهرات ميليونيِ به بعد، وزنه 1356زمستان 

كار را به جايي رساندند كه هركس را كه شعارهاي  1357پاييز و زمستان 
انداختند. و البته پس از داد از صفوف تظاهرات بيرون ميغيرمذهبي مي

دانيم كه بر سر رنگوني شاه و به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي نيز ميس
دادند، چه آوردند. همچون روز براي من روشن كساني كه اين شعارها را مي

، به صورت 1356ي كارگر ايران، حتا از همان سال است كه اگر طبقه
در جنبش داري با افق ضدسرمايهشورايي، با مطالبات خاص خود و 

كرد، مي توانست ضدامپرياليستي عليه رژيم شاه شركت مي-يضدسلطنت
مهر خود را به طور كامل بر اين جنبش حك كند و با نهادينه ساختن رفاه 

هاي سياسي در گام نخست خود مسير تاريخ ايران را يكسره تغيير و آزادي
- ي سرمايههايي از طبقهايران انقالبي بود كه هم بخش 1357دهد. انقالب 
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ي كارگر. هر كدام از اين دو طبقه ر در آن شركت داشتند و هم كل طبقهدا
توانست آن را به طرف خود ببرد. واپسگراترين بخش چربيد ميزورش مي

هاي اين دار زورش چربيد و آن را به طرف خود برد. زمينهي سرمايهطبقه
و ترين مراكز سازماندهي چربش، يعني مذهب و مساجد به عنوان گسترده

المللي، دهي اعتراضات مردم و نيز حمايت بورژوازي در سطح بينجهت
ها عواملي صرفاً البته در داخل و خارج جامعه وجود داشت. اما اين زمينه

بالقوه بودند و فقط در جريان انقالب عليه رژيم شاه و بر بستر فعاليت 
عني اش يي فكري و سياسيآور اين بخش از بورژوازي و نمايندهشگفت

ي كارگر از روحانيت به عوامل بالفعل تبديل شدند. بديهي است كه طبقه
ي قوتي برخوردار بود هايي محروم بود. اما، در مقابل، از نقطهچنين زمينه

اش بود. اگر، در همان كه بورژوازي از آن محروم بود، و آن جمعيت عظيم
رژوازي بازار و زن روحانيت و بو، اين جمعيت عظيم به سينه1357انقالب 

شد و بدين سان ي سياسي اين جريان سياسي تبديل نميدر واقع به زائده
كرد بلكه با تر نميبا دست خود زنجيرهاي دست و پاي خويش را محكم

گيري شوراها خود را حول مطالبات انداز الغاي سرمايه از طريق قدرتچشم
شد از آنچه ترديد ميبي داد،سازمان مي» رفاه«و » آزادي«اش يعني ايپايه

كه در اين انقالب روي داد جلوگيري كرد. به اين معنا، آنچه كه در جريان 
ي ايران روي داد به هيچ وجه سرنوشت محتوم و براي جامعه 1357انقالب 

نيز به عنوان يك جنبش سياسيِ  1388مقدر اين جامعه نبود. جنبش سال 
و ( راض به تقلب در انتخاباتاش اعتبورژوايي شكل گرفت و شعار اصلي

ي بود، اما راه شركت متشكل و مستقل طبقه») مرگ بر ديكتاتور«سپس 
ها نفر مردم ، كه ميليون1388خرداد  25كارگر در آن كامالً باز بود. روز 

ها آمدند، فضا كامالً آماده بود كه كارگرانِ متشكل معترض تهران به خيابان
شعارهاي خود را سر دهند. اينجا نيز هر  مطالبات خود را مطرح كنند و

توانست آن را به طرف خود ببرد. زور چربيد مينيرويي كه زورش مي
چربيد و از دل اعتراض مردم، كه كارگرانِ بسياري نيز به » طلباناصالح«

بيرون آمد. حتا در مورد » جنبش سبز«صورت منفرد در آن حضور داشتند، 
يافته و داراي شعارهاي مشخص بورژوايي مانهاي سياسيِ كامالً سازجنبش

ي كارگر به هيچ وجه منتفي نيز تأثير شركت متشكل و مستقل طبقه
، 1384هاي در اول ماه مه سال» ي كارگرخانه«نيست. براي مثال، مراسم 

- مراسمي كامالً بورژوايي با شعارها و اهدافي يكسره سرمايه 1386و  1385
ارگريِ مستقل به درستي در اين مراسم شركت دارانه بود. اما فعاالن ك

كردند و با طرح شعارهاي خود توانستند در حد توان خود بر اين مراسم 
در مقابل سفارت » ي كارگرخانه«، كه مراسم 1385تأثير گذارند. در سال 

داري (از جمله پيشينِ آمريكا برگزار شده بود، فعاالن كارگريِ ضدسرمايه
نه كه نقش بسيار فعالي در اين حركت داشت) توانستند زنده ياد سلمان يگا

كننده در مراسم ي كارگران شركتجمعيتي حدوداً ده هزار نفره را از بدنه
اي خودجوش جدا كنند، به طوري كه اين كارگران به گونه» ي كارگرخانه«
پيمايي كردند و شعارهاي راديكالِ كارگري سر دادند. اين تظاهرات را راه

به زور و با دستگيري چند تن از كارگران فعال توانست در ميدان پليس 
  فلسطين متوقف كند. 
ي خود را به تواند سطح كنونيِ مبارزهي كارگر ميبه اين ترتيب، طبقه

داري ارتقا دهد، مشروط به آن كه، در ي سياسيِ ضدسرمايهسطح مبارزه
، راه اين ارتقا را كنار مجهزشدن به ابزار اين ارتقا يعني تشكل شورايي

ي درست تشخيص دهد، يعني به خودآگاهي دست يابد. خودآگاهي طبقه
از روند  كارگر مستلزم اين شناخت است كه، اوالً، راه گريز اين طبقه

دادن به فقر و كنج تشديد استثمار و بدين سان تنگرفتارآمدن در سه
حران ناچار است آن روندي كه  بورژوازي براي خروج از ب –پايان فالكت بي

ي صرفاً اقتصادي براي خروج از فضاي مبارزه –را به كارگران تحميل كند 
اي كه با ي سياست است، عرصهتهاجم به سرمايه از طريق ورود به عرصه

  ها اش آبستن تالطمدار و دولتي سرمايهتوجه به حدت اوضاع دروني طبقه

  
  

  
  

نزديك است. ثانياً، ورود كارگران  يهاي سياسي گسترده در آيندهو جنبش
-به اين عرصه بايد با هويت طبقاتيِ مستقل و شعارها و مطالبات ضدسرمايه

ي كارگر ترويج و ي پيشروان و آگاهان طبقهداري صورت گيرد. وظيفه
تبليغ اين استراتژي و سازمان دادن شوراييِ كارگران براي ماديت بخشيدن 

  به آن است.
  پاسخ سوم:

ي وجوديِ آن دانم كه فلسفهي كارگر الزم ميكلي را براي طبقهمن تش 
باشد. تشكل الزم براي كارگران  نيروي خودشرهايي اين طبقه به 

ي كارگر براي رهايي از طبقه جنبش سراسريسازماني است كه 
را به يك نيروي اجتماعيِ متحد و متشكل تبديل كند. به بيان  سرمايه

داري ي كارگر سازمان سراسري و ضدسرمايهبقهديگر، تشكل الزم براي ط
ي كارگر، از جمله اين طبقه است. بديهي است كه هر بخش از طبقه

كارگران صنايع، معلمان، پرستاران، رفتگران و ديگر كارگران شهرداري، 
كارگران حمل و نقل، كارگران ساختماني، كارگران خدمات، شاغالن در 

. نخست بايد تشكل خاص خود را به وجود كارِخانگي، كارگران بيكار و..
ها بتواند خواست خود را بر آورد. اما براي آن كه هر يك از اين تشكل

ي آنها بايد در يك سازمان سراسري اش تحميل كند همهسرمايه و دولت
ي اقتصادي ها، ضمن آن كه مبارزهمتحد شوند. هر يك از اين تشكل

- يش دستمزد و نظاير آن را هدايت ميهايي چون افزاكارگران براي خواست
ي براي الغاي ي كارگر در مبارزهي صف مستقل طبقهكند، تضمين كننده

دهد. در ي سرمايه است و آحاد كارگران را در اين مبارزه شركت ميرابطه
المللي و چه در ايران، ي كارگر، چه در سطح بينتاريخ مبارزات طبقه

است. شوراي شوراي كارگري في ترين تشكل به چنين تعرينزديك
ي كارگران است و هم ي روزمرهو مبارزه» اوضاع عادي«كارگري هم تشكل 

داري. درك اين نكته براي كارگران سازمان انقالبي براي رهايي از سرمايه
  اهميت زيادي دارد و از همين رو الزم است آن را بيشتر توضيح دهم.

اي نيست كه داري واقعهنظام سرمايهي كارگر با ي انقالبيِ طبقهمبارزه
اش در اي است كه نطفهناگهان از آسمان به زمين فروآيد، بلكه مبارزه

شود. به سخن ديگر، هاي كارگر بسته ميمبارزات توده» ترپايين«سطوح 
سازِ كارگران نسبت به سرمايه در اوضاع انقالبي پيامد واكنش دگرگون
مار و ستم طبقاتي است كه در طول زمان ي استثي روزمرهمستقيم تجربه

-ي انقالبي با سرمايهشود. به اين معنا، مبارزهدر وجود كارگران انباشته مي
ي ي روزمرهاش در اعماق مبارزهداري فقط نوك كوه يخي است كه بدنه

نيز » اوضاع عادي«ي كارگران در كارگران نهفته است. بنابراين، مبارزه
داري، گيرم به صورت جنيني و خودانگيخته. بي ايهاي است ضدسرممبارزه

دار  و ي سرمايهي كارگر بر طبقهگمان، يك شرط پيروزي سياسي طبقه
كسب قدرت سياسي ارتقاي اين ضديت خودانگيخته با سرمايه داري به 

داريِ خودآگاهانه است. اما، همان گونه كه نوك ي ضدسرمايهسطح مبارزه
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ي آن متكي باشد، مبنا و اساس ي نهفتهبر بدنهتواند جز كوه يخ نمي
تواند باشد مگر خودانگيختگيِ آنان. پس، خودآگاهيِ كارگران نيز چيزي نمي

ي داري و مبارزهسياسي در چهارچوب سرمايه - ي اقتصادي اگر بين مبارزه
ي داري ديوار چين وجود ندارد، و اگر بين مبارزهسياسيِ ضدسرمايه

ي خودآگاهانه تداوم و پيوستگي ناگزيري وجود دارد بارزهخودانگيخته و م
كند، چرا اين ناپذير تبديل ميكه آن ها را به كليتي يكپارچه و جدايي

تواند و يا نبايد وجود داشته باشد؟ به ي تشكيالت نمييكپارچگي در زمينه
شوراي توانند و يا نبايد تر  و گوياتر، چرا كارگران نميعبارت روشن

ي ي واحد كارگران در مبارزهرا همچون تجلي تشكيالتيِ اراده گريكار
» اوضاع عادي«داري  ايجاد كنند، تشكيالتي كه در بخش با سرمايهرهايي

كند و در اوضاع داري را هدايت ميي كارگران با سرمايهمبارزات روزمره
د؟ دارانقالبي براي برچيدن بساط سرمايه به سوي قدرت سياسي خيز برمي

ي كارگر در سطح جهاني نيز صحت اين تجربيات تاريخي مبارزات طبقه
ي تزاري در نكته را نشان مي دهد. مثالً شوراي كارگران پتروگراد در روسيه

-چين براي خواست محاسبهدر جريان اعتصاب كارگران حروف 1905سال 
وف گذاري (نقطه، ويرگول، عالمت سؤال و...) به عنوان حري عالئم نقطه

اش تا سطح اقدام براي براندازي استبداد تزاري پيش شكل گرفت، اما مبارزه
ي تزاري، شوراهاي در همان روسيه 1917ي رفت. يا، در انقالب فوريه

كارگري در جريان اعتصاب زنان كارگر بافنده و اعتراض به كمبود نان به 
رنسكي شدند. وجود آمدند. اما چند ماه بعد خواهان بركناري دولت موقت ك

ساعت  12، زنان كارگري كه مجبور بودند روزي 1920يا، در ايتالياي سال 
ي ناچيزشان ساعت ها در صف كار كنند و در همان حال براي دريافت جيره

ايستادند، نخست در اعتراض به گرسنگي متشكل شدند، اما همين كه مي
شان رد اعتصابي كارگران صنايع بزرگ گره خوي آنان به مبارزهمبارزه

عليه گرسنگي به قيام برضد دولت انجاميد. شوراهاي كارگريِ سال هاي 
ي تغيير ي ايران وارد مرحلهايران نيز، پيش از آن كه جامعه 1357انقالب 

انقالبيِ رژيم شاه شود، از مبارزه براي افزايش دستمزد و نظاير آن آغاز 
با پيدايش اوضاع انقالبي در  نام داشتند، اما» هاي اعتصابكميته«كردند و 

ي خود را به سطح خواست هاي سياسي اين سطح باقي نماندند و مبارزه
چون آزادي زندانيان سياسي، انحالل ساواك و الغاي حكومت نظامي ارتقا 

شدند. من » شوراي انقالب«ي خود در دادند و حتا خواهان حضور نماينده
رويِ  وراها به ويژه به دنبالهخواهم به نقاط ضعف اين شدر اينجا نمي

دار عليه بخش ديگرِ آن بپردازم. ي سرمايهبار آنها از بخشي از طبقهفاجعه
ي بسيار مهمي است كه كارگران پيشرو و فعاالن كارگري اين، مسئله

ام و درجاي خود بايد به آن بپردازند و من نيز به سهم خود اين كار را كرده
من در اينجا فقط اين است كه، برخالف اين بازهم خواهم كرد. منظور 

- تحريف تاريخي كه گويا شورا فقط در اوضاع سياسيِ انقالبي تشكيل مي
ي اقتصادي در كوران مبارزه 1357شود، شوراهاي كارگريِ پيش از انقالب 
ي سياسي اي طبيعي وارد مبارزهبه وجود آمدند و به سادگي و به گونه

ي كارگر ديوار چين نمي ي طبقهل از مبارزهشدند، زيرا بين اين دو شك
ي كارگر نافي ي طبقهديدند. بنابراين، اوالً، وجود سطوح مختلف در مبارزه

ناپذير اين سطوح به يكديگر نيست و، به همين دليل، شوراي گذار اجتناب
ي كارگري فقط به كسب قدرت سياسي اختصاص ندارد. ثانياً، آگاهي طبقه

- ي خود كارگران شكل ميي روزمرهستيِ مادي و مبارزهكارگر بر بستر ه
ي تواند از بيرونِ اين طبقه (روشنفكران طبقهگيرد و اين آگاهي نمي

ي كارگر اند و به طبقهي خود پشت كردهدار كه گويا به طبقهسرمايه
  اند) اخذ شود. پيوسته

كارگران  با توجه به نكات باال، ويژگي هاي شورا به عنوان جنبش متشكل
توان به صورت زير داري به نيروي خود آنان را ميبراي رهايي از سرمايه

  خالصه كرد :

شورا در هر محل كار و هر محل زندگي بر تك تك كارگران آن محل  - الف
- كنندهكار و آن محل زندگي متكي است. به عبارت ديگر، باالترين و تعيين

ي آحاد كارگرانِ محل كار يرندهترين ركن هر شورايي مجمع عموميِ دربرگ
  و محل زندگي است.

كنندگان پاسخگويند، و منتخبان شورا در هر لحظه در مقابل انتخاب -ب
كنندگان هر لحظه اراده كنند مي توانند با تشكيل مجمع عمومي انتخاب

  منتخبان خود را عزل و كسان ديگري را به جاي آنان انتخاب كنند.
داري ط از دولت و كارفرما بلكه از كل نظام سرمايهشوراي كارگري نه فق -پ

 مستقل است.
سياسي در چهارچوب نظام  - ي اقتصادي شورا هم تشكل مبارزه -ت

داري. بنابراين، داري است و هم سازمان مبارزه براي رهايي از سرمايهسرمايه
داري نيست و كارگران شورا صرفاً مختص مبارزه براي  رهايي از سرمايه

داري نيز در ي سرمايهو در زير سلطه» اوضاع عادي«توانند و بايد در مي
 -ي اقتصادي شوراهاي خود متشكل شوند. با اين همه، فرق مهم مبارزه

ي كارگري در ي اتحاديهداري با مبارزهسياسيِ شورا در چهارچوب سرمايه
فكري  اين است كه شورا اين مبارزه را با هدف و افق افزايش توان مادي و

ي دهد، حال آن كه اتحاديهداري انجام ميكارگران براي مبارزه با سرمايه
  كارگري فاقد چنين هدف و افقي است.

شورا تشكلي است كه، ضمن برخورداري از افق و هدف مبارزه با  -ث
اش و اتكا به داري، به دليل خصلت جنبشي و غيرايدئولوژيكسرمايه

پايين، آحاد كارگران را مستقل از دموكراسي مستقيم و انتخاب از 
ي كارگرانِ پراكنده را به تواند تودهگيرد و، ازهمين رو، ميعقايدشان دربرمي

ي حزب طبقه«تبديل كند، برخالف  متحد و متشكل يك نيروي اجتماعيِ
كه به ») ايسازمان انقالبيون حرفه«يا همان » حزب كمونيست«(يا » كارگر

تواند به گاه نميگراي آن هيچگرا و مركزيتنخبهعلت خصلت  ايدئولوژيك، 
  ماند.باقي مي فرقهبدل شود و در حد  اجتماعييك نيروي 

و نه اين يا آن  –ي كارگر ي واحد كل طبقهبدين سان، شورا تجلي اراده -ج
داري است، زيرا از يك سو آحاد براي رهايي از چنگ سرمايه –بخش از آن 

- نيروي اجتماعي و همچون تني واحد به صف مي كارگران را به عنوان يك
ي كند و، از سوي ديگر، پرچم اين صف متحد را به هدف الغاي رابطه

  سازد.اجتماعي سرمايه مزين مي
ي اعتماد به نفس در ميان كارگران است و شورا تشكل به وجودآورنده -چ

كشيده  دهد كه نيرويي را كه از جسم و جان آنان بيرونآنان را آموزش مي
ي سرمايه و دولت آن درآمده است به شده و به هيئت مبدل قدرت بيگانه

عنوان نيروي خود بازشناسند و بدين سان بر احساس ضعف و ناتواني و 
گوش به فرمانيِ خود غلبه كنند، روي پاي خود بايستند و فقط و فقط به 

اب نيروي خود متكي باشند. در غير اين صورت، به سياهيِ لشكر احز
هاي كارگريِ رفرميست و بوروكرات تبديل سياسيِ چپ و راست و اتحاديه

  شوند.مي
اجتماعي  - شورا هرگونه جنبش سياسي را تابع هدف رهايي اقتصادي  -ح

-كند. به بيان ديگر، شوراي كارگري نه از موضع رژيمي كارگر ميطبقه
گر از چنگ ي كارستيزيِ فراطبقاتي بلكه از موضع طبقاتيِ رهايي طبقه

كند، و از هاي سياسي مبارزه ميي خريد و فروش نيروي كار با نظامرابطه
كند كه در هاي سياسيِ اپوزيسيون نيز فقط تا آنجا حمايت ميجنبش

  راستاي اين هدف باشند.
ي جامعه برنامه داشته باشد و بايد براي اداره شورا به عنوان دولت آينده -خ

ي هاي سياسيِ مدعيِ ادارهي ديگر جرياننامهموضع خود را در قبال بر
  جامعه تعريف و مشخص كند.

گذار است و هم مجري قانون، و قائل به دولت شوراييِ كارگران هم قانون -د
  ي مقننه نيست.ي مجريه از قوهتفكيك بوروكراتيك جدايي قوه



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ٨٧  109ي  آرش شماره

- رمياي كارگران ايران را به صورت قانون ددولت شورايي مطالبات پايه -ذ
كند، مطالباتي چون جدايي مذهب از درنگ اجرا ميآورد و آن ها را بي

حكومت و آموزش و پرورش، آزادي گردهمايي و تظاهرات و تشكل و بيان و 
مطبوعات، برابري حقوقي زن و مرد، الغاي كار كودك، آموزش رايگان، 
بهداشت و درمان رايگان، مسكن مناسب، افزايش دستمزد به نسبت ثروت 

توليدشده توسط كارگران و به طوركلي تمام مطالباتي كه توان مادي و 
دهد و آن ها را داري افزايش ميفكري كارگران را براي مبارزه با سرمايه

  خالصه كرد.» آزادي و رفاه«توان تحت عنوان مي
اي وجود ندارد يافتهبي گمان، هم اكنون در هيچ كجاي دنيا جنبش سازمان

ها برخوردار باشد. اما اين بدان معني نيست كه ن ويژگياي تمامكه از 
ي كارگر تواند به وجود آيد. تاريخ جنبش جهاني طبقهچنين جنبشي نمي

نشان داده است كه پيدايش جنبش شورايي كارگران براي رهايي از 
پذير است. هم اكنون نيز، جنبش تصرف وال استريت در داري امكانسرمايه

تواند به مصداق هرچه زيادي به اين جنبش دارد و مي هايآمريكا شباهت
- تري از آن تبديل شود، مشروط بر آن كه بر نقاط ضعف و نارسايينزديك

  هاي خود چيره شود.
توان در جهت متشكل كردن چگونه مي«اما براي پاسخ به اين پرسش كه 

ست ابتدا بايد يك نكته را روشن كنيم و آن اين ا» كارگران فعاليت كرد؟
كه ممانعت دولت از ايجاد تشكل كارگري حتا به صورت قانوني هيچ معنايي 

ي كارگر ايران راهي جز متشكل شدن در خارج از ندارد جز اين كه طبقه
مدار قانون ندارد. مستقل از اين كه اقدام خارج از مدار قانون را چگونه 

قانون كار تعريف كنيم، در اين واقعيت هيچ ترديدي نيست كه استناد به 
دهي جمهوري اسالمي براي ايجاد تشكل كارگري هيچ راهي به هيچ كوره

نمي برد. اما آيا اين واقعيت به معناي روي آوردن به تشكل مخفي است؟ به 
هاي كارگري ي كار رفتن به زيرزمين و ايجاد هستهبيان ديگر، آيا چاره

به ويژه  مخفي است؟ اين كه نقض غرض است. اگرغرض از ايجاد تشكل
متحد و اجتماعيِ شوراي كارگري تبديل كارگرانِ پراكنده به يك نيروي 

امان سرمايه را متشكل است كه در گام نخست دست كم بتواند يورش بي
ي مخفي به هيچ رو به سطح زندگي كارگران عقب براند، هسته يا كميته

گيري لي تاريخيِ شكتواند چنين نيرويي باشد. همان گونه كه چرخهنمي
دهد، به نظر هاي مستقل كارگري و سپس سركوب آنها نشان ميتشكل

رفت كارگران از اوضاع كنوني براي رسد كه اكنون نيز تنها راه برونمي
راندن فشار سرمايه تبديل شدن به يك نيروي اجتماعي و بدين سان عقب

 وي  فراقانونداري به صورت به نظام سرمايهعلني تشكل كارگريِ  تحميل
دوفاكتو) است، كه صد البته به آساني و بدون دردسر ممكن غيررسمي (

ي كارگر ي طبقهي بسيار داد. تاريخ مبارزهشود و بايد براي آن هزينهنمي
داري به طور دهد كه در نظام سرمايهبراي ايجاد تشكل كارگري نشان مي

 –اري ايران دچه رسد به سرمايه داري هاي استبدادي نظير سرمايه –اعم 
به دست آوردنِ حق تشكل مستلزم پرداخت هزينه است. اساساً هيچ حقي 

آيد. به قول خود بدون مبارزه و پرداخت هزينه به دست نيامده است و نمي
ي خودمان دهند. به همين جامعهكارگران، بچه تا گريه نكند به او شير نمي

ه تنها غيرقانوني بلكه هاي اخير نگاه كنيم. اعتصاب اكنون ندر طول دهه
هاي اعتصاب را و هزينه حرام است. اما كارگران ايران هر زمان اراده كرده

اند و رژيم نيز نتوانسته است مانع آنان شود. اند دست به اين كار زدهپذيرفته
حقوقي اگر جنبش زنان توانسته است فشار ناشي از تبعيض جنسيتي و بي

د و به طور كامل به اين تبعيض و بي تحميلي را تا حدودي عقب بران
هايي است  اش  ايستادگي و تحمل هزينهحقوقي تن در نداده است، علت

ي ديگر كنند. يك نمونهكه زنان بيش از سي سال است پرداخت مي
داري، مقاومت جنبشي و علنيِ مردم ايران در مقابل فشار استبداد سرمايه

- وقفه و بيتصويري از طريق فشار بي -ايستادگي در مقابل سانسورِ صوتي 
  اي  است. از موارد هاي ماهوارهشكستن و نابودي آنتنامان براي درهم

  
  

  
  

ديگري كه مردم با مقاومت خود براي گرفتن حق خويش عمالً قانون را زير 
هاي عمومي توان به پخش آواز خوانندگان زن در مكاناند  ميپا گذاشته

هم اكنون نيز ممنوع است زيرا هيچ قانوني آن را مجاز اشاره كرد. اين امر 
ي عمومي، چه نكرده است. با اين همه،  بسياري از رانندگانِ وسايل نقليه

ي خود درون شهري و چه برون شهري، آواز خوانندگان زن را در وسيله
كنند. يا، تا همين چند كنند و مسافران نيز از اين كار استقبال ميپخش مي
ش پخش و فروش كاست هاي ويدئو و سي دي هايِ غيرمجاز سال پي

هاي غيرمجاز به راحتي خريد و فروش ممنوع بود، اما اكنون سي ديِ فيلم
شود بدون آن كه دولت رسماً اين امر را پذيرفته باشد. در سال هاي مي

پايانيِ رژيم شاه نيز مبارزه با سانسورِ كتاب شكل يك جنبش فراقانوني را به 
هاي گرفت، به طوري كه ناشران بي آن كه مجوز چاپ بگيرند كتابخود 

مشهور شدند.  » جلد سفيد«هايي كه به كردند، كتابممنوعه را منتشر مي
حال كه بيش از سي سال است كه جمهوري اسالمي نتوانسته است مانع 
اعتصاب كارگران شود، حال كه فشار مداوم و پيوسته براي تحميل تبعيض 

قي مطلق بر زنان نتوانسته است به طور كامل موفق شود، و حال و بي حقو
كه تحميل سانسور از طريق تجاوز به حريم خصوصيِ مردم حتا به شكل 

-هاي ماهوارهشكستن آنتنها براي درهمفرودآمدن با هليكوپتر در پشت بام
اي نيز قادر نبوده است مردم را به تمكين كامل در مقابل سانسور وادارد، 

ا كارگران با ايستادگي و تحمل هزينه نتوانند شوراهاي كارگريِ خود را چر
داري حاكم تحميل كنند؟ بديهي است كه اين نظام آن گونه به نظام سرمايه

كه به  آزادي بيان در مورد ماهواره و سي دي و  آوازِ زن تن درداده است به 
فقط ضرورت  ايجاد شوراهاي كارگري تن در نخواهد داد. اما اين تفاوت

كند و نه چيز ي بيشتر را به ما گوشزد ميتالش و پشتكار و پرداخت هزينه
ديگر. راه تبديل شدنِ كارگران به يك نيروي اجتماعيِ متحد و متشكل 

ي انسان سوز سرمايه همين است. براي تهاجم شورايي و سراسري به رابطه
  راه ديگري وجود ندارد.

  پاسخ چهارم:
بنديِ پاسخ به دو پرسش قبلي است. پرسش نوعي جمع پاسخ من به اين 

ي اقتصادي طبقه گارگر و همان گونه در پاسخ به پرسش سوم گفتم، مبارزه
داري دو سطح ي سياسي اين طبقه براي برچيدن بساط سرمايهو مبارزه

ناپذيرند و بين آنها ديوار چين وجود مختلف از يك كليت يكپارچه و جدايي
داري در همان ي كارگر با سرمايهي سياسي طبقهمبارزه يندارد. نطفه

شود و آن نوك كوه بر اين بدنه استوار است. اما، ي اقتصادي بسته ميمبارزه
ي ضدسرمايه داري است و با ي عظيم بيان خودانگيختگيِ مبارزهاين بدنه

به ي كارگر خود ي اقتصادي طبقهخودآگاهيِ اين مبارزه فاصله دارد. مبارزه
ي اين شود. الزمهي  سياسيِ ضدسرمايه داري تبديل نميخود به مبارزه

است. اما خودآگاهي در جريان  خودآگاهيي كارگر به گذار دستيابي طبقه
گيرد، و البته توسط شكل مي هاي كارگرخود تودهي و كوران مبارزه
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د بر اين شود. تأكيبندي ميپردازي و فرمولپيشروان و فعاالن طبقه نظريه
آگاهي به خود دو نكته ضروري است. نخست آن كه خودآگاهي به معناي 

شود كه به خويشتنِ خود به عنوان انساني است. كارگر آن گاه خودآگاه مي
ستيز آگاه شود. شرط الزم براي اين امر قرارداشتن در جريان و سرمايه

يعني است.  واقعي و ماديي ضدسرمايه داري به طور كوران مبارزه
باشد، و هستي كارگريِ خودآگاه خودآگاهي فقط مي تواند به معناي يك 

ي ساده براي جدا از اين هستيِ مادي هيچ  معنايي ندارد. همين نكته
ي لنين كافي است كه آگاهي از بيرون و توسط بطالن اين نظريه

شود. دوم آن كه ي كارگر برده ميبه درون طبقه» روشنفكران بورژوازي«
توان منكر سطوح مختلف خودآگاهي در ميان كارگران شد. اقليتي از نمي

كارگران، به اين دليل كه از رفاه نسبي و آموزش و تحصيل بيشتري نسبت 
اند، استعداد بيشتري براي كسب ي كارگران برخوردار بودهبه توده

ي ي مبارزهخودآگاهي دارند و، به همين دليل، در صورتي كه در صحنه
- نيز مورد اعتماد كارگران قرارگيرند اغلب براي كارگران نقش نظريه روزمره

توان كنند. اين قشر از كارگران را ميپرداز و مرجع و نماينده را ايفا مي
شك، وجود اينان در ميان كارگران ناميد. بي» كارگران پيشرو و فعال«

و رفاه  ي كارگر است. اما، اينان، به دليل سطح دستمزدي قوت طبقهنقطه
شان در ميان كارگران كه ممكن است آنها نسبتاً باالتر و نيز به علت جايگاه

ي ضعف را نسبت به خود متوهم سازد، به همان ميزان ممكن است به نقطه
داري كارگران را به ي ضدسرمايهي كارگر تبديل شوند، يعني مبارزهطبقه

تضاد بين كار فكري و سان، از يك سو، تا زماني كه سازش بكشانند. بدين
كار دستي وجود دارد، طبيعي است كه كارگران پيشرو و فعال نقش 

پرداز كارگران را ايفا كنند و، از سوي ديگر، آنها نماينده و مرجع و نظريه
ي صعود خود به قدرت و ي كارگران را وثيقهي تودهممكن است مبارزه

ين تناقض را فقط با يك ثروت سازند و آن را به خدمت سرمايه درآورند. ا
توان حل مكانيسم شورايي و مبتني بر دموكراسي مستقيم و از پايين مي

ي كارگران و فضاي انديشيدن مستقل آنها و كرد. هرچه امكان آموزش توده
ي افكار بيشتر شود و، از سوي ديگر، هرچه امكان نيز تبادل و رشد آزادانه

درنگ آنان افزايش و عزل و نصب بي گويي نمايندگان و انتخابات آزادپاسخ
ي ضدسرمايه داري كارگران يابد، امكان به انحراف كشيده شدن مبارزه

تواند وجود گردد. چنين امكاناتي فقط در يك تشكل شورايي ميكمتر مي
داشته باشد. يك نياز حياتي كارگران دادِن جرأت انديشيدنِ مستقل به 

است، و شوراست كه مي تواند  خود (همان شعار مهم جنبش روشنگري)
  اين نياز حياتي را برآورده سازد.

  
  پاسخ پنجم:

همان است كه لنين آن را » ي كارگرحزب طبقه«اگر منظور شما از  
ناميده است، چنين سازماني نه تنها به الغاي » ايسازمان انقالبيون حرفه«

تواند بكند كند بلكه حداكثر كاري كه ميداري هيچ كمكي نمينظام سرمايه
 حزبي -داري دولتي سرمايهو خصوصي با » آزاد«داري جايگزيني سرمايه

از قبيل شوروي و چين و » سوسياليستي«ي ناكام كشورهاي است. تجربه
حزبي در اين  -داري دولتي ي شمالي و... و لجنزار سرمايهكوبا و كره

ري نيز به دهد. به لحاظ نظكشورها اين واقعيت را به روشني نشان مي
ي ماركس و ي لنين تحريف كامل نظريهتوان نشان داد كه نظريهراحتي مي

است. منظور ماركس و انگلس از » ي كارگرحزب طبقه«ي انگلس درباره
است. هاي كارگر ي تودهيافتهجنبش سازمان» ي كارگرحزب طبقه«

حزب «ها را چارتيست جنبشبه صراحت » مانيفست كمونيسم«آنها در 
ها نبايد كنند كه كمونيستنامند و به روشني اعالم ميمي» ي كارگرطبقه

ي ديگر نظير يافتههاي سازمانيافته (و جنبشدر مقابل اين جنبش سازمان
به وجود آورند، گويي دارند از پيش نسبت به ايجاد  »جداگانه«آن) حزبي 

. اين نكته آن دهندهشدار مي» ايسازمان انقالبيون حرفه«چيزي شبيه به 

قدر روشن است و آن قدر تكرار شده كه نيازي به نقل قول آن در اينجا 
- كنم كه تا آنجا كه ميبينم. در عوض، قول ديگري از انگلس را نقل مينمي

ي ، در شعبه1872دانم به زبان فارسي ترجمه نشده است. در اواخر سال 
ركس و انگلس در يك سو و انترناسيونال اول در انگلستان ميان طرفداران ما

در سوي ديگر شكافي به وجود » جان هيلز«گروهي رفرميست به رهبري 
اي منتشر كرد و در آن به شوراي اطالعيه 1872آمد. گروه اخير در دسامبر 

عموميِ جديد انترناسيونال (كه به نيويورك نقل مكان كرده بود) وساير 
) حمله كرد. 1872(سپتامبر » هاگ«هاي كنفرانس انترناسيونال در تصميم

ي انترناسيونال در كنفرانس لندن در سال نامهاين اطالعيه به ويژه قطع
داد. ي كارگر را مورد حمله قرار ميي فعاليت سياسي طبقهدرباره 1871

اطالعيه، «در پاسخ به اين اطالعيه نوشت:  1872دسامبر  20انگلس در 
نامه، آن گونه كه اين كند.... قطع مينامه را به كلي تحريف مقصود اين قطع

هاي كارگري و ديگر شود، فعاليت سياسي را براي اتحاديهاطالعيه مدعي مي
كند، بلكه صرفاً خواهان طرف الزامي نميهاي به لحاظ سياسي بيسازمان

ي متوسط در هر ي كارگر جدا از تمام احزاب طبقهتشكيل حزب طبقه
خواهد كه ديگر ي كارگر ميگلستان از طبقهكشور است. يعني اينجا در ان

نباشد و حزب مستقل خودش را » حزب بزرگ ليبرال«سياهي لشكر 
همان گونه كه در دوران باشكوه جنبش چارتيسم تشكيل دهد، 
هاي خارجي، مسكو، ، انتشارات زباني بريتانيادر باره.» (تشكيل داد

از اين نكته كه  ، تأكيد از من است). صرف نظر499-500ص ، ص1962
-طرف باشد، و به نظر ميتواند به لحاظ سياسي بيي كارگري نمياتحاديه

رسد كه در اين مورد بين ديدگاه ماركس و انگلس اختالف وجود دارد 
هاي (ماركس به صراحت و در جاهاي مختلف خواهان شركت اتحاديه

و » ايهالغاي نظام كارِ مزدي و حاكميت سرم«كارگري در مبارزه براي 
شود)، يك نكته مسلم است و آن مي» ها انسان ستمديدهرهايي ميليون«

چيزي جز جنبش » ي كارگرحزب طبقه«اين كه به نظر هر دو آنان 
سازمان «ي ي كارگر نيست، و اين نظر با نظريهي طبقهيافتهسازمان

» تشكيالت دوگانه«ي زمين تا آسمان فرق دارد. نظريه» ايانقالبيون حرفه
ي يا اتحاديه» سازمان كارگران«در يك سو و » ايسازمان انقالبيون حرفه(«

ي كارگر در مبارزه با دو كارگري در سوي ديگر) محصول شكست طبقه
گرايش بورژواييِ درون جنبش كارگري يعني رفرميسم و سكتاريسم بود. 

مون اين شكست خود را در ناكاميِ تقريباً همزمانِ انترناسيونال اول و ك
هاي ي تجربهپاريس نشان داد. انترناسيونال اول و كمون پاريس به مثابه

- داري بيرون آمده بودند نميي سرمايهاي كه از دل جامعهكارگريِ اوليه
دارانه آغشته نباشند. ازهمين رو، با آن كه هاي سرمايهتوانستند به ايدئولوژي

ي درون دارانهسرمايههاي نسبت به تجربه هاي پيشتر از خود از گرايش
ي به مراتب بيشتري گرفته و به همان نسبت به تحقق ي كارگر فاصلهطبقه

تر شده بودند، هنوز ي كارگر به نيروي خود اين طبقه نزديكرهايي طبقه
- تر  از آن بودند كه بتوانند از پسِ مبارزه با گرايشتجربهتر و بيهم ضعيف

برآيند. شكست كمون پاريس، گذشته  هاي بورژواييِ درون جنبش كارگري
داري از آن كه بيش از هر چيز ديگر برتري قدرت سياسي و نظاميِ سرمايه

دار در صفوف ي سرمايهرا به وضوح نشان داد، بيانگر نفوذ ايدئولوژيك طبقه
ي كارگر نيز بود. رويكرد جنبشي و غيرايدئولوژيك انترناسيونال اول، طبقه

هاي بورژواييِ ديگر رنج از نفوذ آنارشيسم و گرايشكه در عين حال خود 
برد، تأثير اندكي بر كمون پاريس داشت و اين دولت كارگريِ نوپا در مي

اي چون بالنكيسم و پرودونيسم گرايانههاي فرقهي ايدئولوژيسيطره
قرارگرفت. پس از شكست كمون پاريس حتا همان تأثير اندك انترناسيونال 

تأثيري  و به حاشيه ارگري نيز از ميان رفت. منتها اين بياول بر جنبش ك
رانده شدنِ انترناسيونال اول شكل دروغينِ تداوم راه آن را به خود گرفت. 

خواست تشكل كارگران براي رهايي به نيروي خود انترناسيونال اول مي
كارگران باشد و كمون پاريس نيز اقدامي عملي براي تحقق اين رهايي بود. 
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رايشي كه پس از انحالل انترناسيونال اول و شكست كمون پاريس بر گ
ي كارگر جنبش كارگري حاكم شد، ضمن قبول ظاهريِ اصل رهايي طبقه

به نيروي خود اين طبقه، آن را از محتوايش خالي كرد و ايجاد دو نوع 
تشكل را براي كارگران تجويز نمود، تشكل هايي كه هيچ كدام تشكل 

ي كارگر به نيروي خود اين طبقه نبودند : اتحاديه كارگري (كه رهايي طبقه
هاي ي اقتصادي تودهمي گويند) براي مبارزه» سنديكا«در فرانسه به آن 

ي سياسي براي مبارزه» حزب«داري  و كارگر در چهارچوب سرمايه
اش در واقع چيزي اي كه هدفي كارگر، مبارزهروشنفكران  و نخبگان طبقه

حزبي.  -داري دولتي داري خصوصي با سرمايهز جايگزيني سرمايهنبود ج
گذاران  و نمايندگانِ اصلي اين گرايش، ابتدا سوسيال دموكراسي بنيان

آلمان به ويژه شخص كائوتسكي و سپس سوسيال دموكراسي روسيه و 
بلشويسم به رهبري شخص لنين بودند. انقالب كارگريِ آلمان را جناح 

وكراسي به خون كشيد و شكست خورد، اما انقالب راست سوسيال دم
امپراتوري سرمايه » سوسياليسم«كارگريِ روسيه ظاهراً پيروز شد تا به نام 

حزبي شوروي را برقرار سازد تا هفتاد و چند سال بعد  -داري دولتي 
  فروپاشد. 

بحث تشكل كارگري در جنبش كارگري ايران نيز، كه بيش از يك قرن 
ول همين سنت تشكيالت دوگانه شكل گرفت، سنتي كه با سابقه دارد، ح

» ايسازمان انقالبيون حرفه«مبني بر  چه بايد كرد؟ي لنين در كتاب نظريه
در سوي ديگر مستقيماً از طريق سوسيال » سازمان كارگران«در يك سو و 

دموكراسي روسيه و سپس بلشويسم به جنبش كارگري ايران منتقل شد. 
هاي كارگري انگلستان ي جنبش كارگري ايران با جنبشيسهاگر قرار بر مقا

و فرانسه باشد، بايد گفت كه جنبش كارگري ايران نه به جنبش انگلستان 
تر  و بلكه به جنبش فرانسه شبيه است، البته در مقياسي به مراتب ضعيف

هاي كارگري نه در تر از آن. در ايران نيز، همچون فرانسه، اتحاديهناتوان
ي خود كارگران بلكه توسط احزاب سياسي به وجود آمدند. در ان مبارزهجري

ايران نيز، همچون فرانسه، جنبش كارگري به سان جنبشي سياسي اما 
گمان، در ايران نيز همچون هر ي وجود گذاشت. بيغيرطبقاتي پا به عرصه

كه داشت و طبيعي بود جاي ديگر فشار سرمايه كارگران را به مبارزه وا مي
هايي  چون افزايش دستمزد، كاهش ساعات كار، ايمني محيط آنان خواست

كار و نظاير آنها را از كارفرما مطالبه كنند. اما وقتي اين مطالبات به فضاي 
خوردند، ي فعاليت احزاب سياسي گره ميسياسي و متالطم جامعه و عرصه

احزاب داري  به دستاويز آنها در غياب يك جنبش مستقل ضدسرمايه
ي ايران، از انقالب شدند. جامعهسياسي براي كسب قدرت تبديل مي

ي طبقاتي باشد، ي مبارزهمشروطيت به بعد، بسيار بيش از آن كه عرصه
ي ي فعاليت احزاب راست و چپ و ميانه بود و، به همين دليل، مبارزهعرصه

سيدن ي كارگران به راحتي به سكوي پرش اين احزاب براي رخودانگيخته
ي سياسي شد. به اين ترتيب، كارگر به مبارزهبه قدرت سياسي تبديل مي

ي خود بلكه در زمين طبقات ديگر و به شد اما نه در زمين طبقهكشيده مي
سود آنان. به عبارت ديگر، كارگران از موضع منافع طبقاتي خود تشكل خود 

كا به قدرت آن وارد آوردند تا با تكيه بر اين تشكل و با اترا به وجود نمي
داري  شوند بلكه ابتدا به عضويت احزاب سياسيِ ي سياسي با سرمايهمبارزه

آمدند  تا بعداً به كمك اين احزاب  تشكل طالب قدرت سياسي درمي
كارگريِ وابسته به اين احزاب را ايجاد كنند. به اين معناست كه مي گويم 

سي به وجود آوردند نه خود هاي كارگري را احزاب سيادر ايران اتحاديه
ي كارگر كارگران. بديهي است كه اعضاي احزاب سياسي نيز در درون طبقه

هاي كارگري درآيند. اين، توانند  به عضويت تشكلوجود دارند و طبعاً مي
هاي آنها به معناي وابسته بودنِ تشكل كارگري به احزاب سياسي و برنامه

گري نه به دنبال نياز احزاب سياسي به نيست، مشروط به اين كه تشكل كار
كسب قدرت سياسي بلكه مستقل از اين احزاب و درپي جنبش طبقاتي و 

  ها و سنديكاهاي داري كارگران به وجود آمده باشد. اتحاديهطبعاً ضدسرمايه

  
  

  
  

كارگري كه پس از انقالب مشروطيت، در اوايل دوران رضاشاه، پس از 
و در  1357، در دوران انقالب 1332مرداد  28تا كودتاي  1320شهريور 

هاي اخير شكل گرفتند هيچ كدام مستقل از احزاب سياسي و به دنبال سال
منافع طبقاتيِ خود ايجاد نشدند بلكه دقيقاً درپي نيازهاي احزاب سياسي به 

» ي كارگران چاپاتحاديه«ي كارگري در ايران، وجود آمدند. اولين اتحاديه
و در اوج جنبش مشروطيت توسط حزب سوسيال  1285ل بود كه در سا

كه   –را » هاي كارگري ايرانشوراي مركزي اتحاديه«دموكرات تشكيل شد. 
در  1300حزب كمونيست ايران در سال  –متشكل از چندين اتحاديه بود 

اوايل به قدرت رسيدنِ رضاخان ايجاد كرد. پس از سقوط رضاشاه در 
ي نخست سلطنت محمدرضا شاه، حزب توده هاي، در سال1320شهريور 

» ي مركزي اتحاديه هاي كارگران و زحمتكشان ايرانشوراي متحده«ايران 
ها هزار كارگر بود. در ها اتحاديه و دهي دهرا تشكيل داد كه دربرگيرنده

ي كارگريِ ديگري تشكيل شد كه هرچند همچون ها، اتحاديههمين سال
اسيِ حزب توده و شوروي نبود، اما به گرايش ي سيزائده» شوراي متحده«

سياسيِ يوسف افتخاري وابسته بود كه، اگرچه در شوروي تحصيل كرده و 
به ايران  1308با مأموريت راه اندازي اعتصاب كارگران شركت نفت در سال 

كرد، ديدگاهي سياسي كه به آمده بود، ديدگاهي ملي را نمايندگي مي
ي ي كارگر نداشت بلكه نقطهستيزيِ طبقهرمايههرحال نه تنها ربطي به س

هاي مرداد و سركوب و انحالل تمام تشكل 28مقابل آن بود. پس از كودتاي 
ي بازماندگان هاي پراكنده، جز فعاليت1357غيردولتي، تا دوران انقالب 

تر، دو سنديكاي ي پيش از كودتا و، از همه مشخصهاي دورهاتحاديه
وزني و فلزكارمكانيك (كه دو تن از اعضاي آن به جنبش كارگران بافنده س

چريكي پيوستند و كشته شدند)، تشكلي كه نام كارگران را بر خود داشت 
بود كه در واقع ساواك شاه آن را براي شكار » سازمان كارگران ايران«

و تا سال  1357پيشروان و فعاالن كارگري ساخته بود. در جريان انقالب 
را » سازمان كارگران ايران«ران بيكاري كه محل همين نيز كارگ 1360

را بر آن گذاشتند بيش از آن كه به » ي كارگرخانه«تصرف كردند و نام 
عنوان كارگر يا حتا فعال كارگري شناخته شده باشند به مثابه اعضاي 

ها  و احزاب سياسي معروف بودند، به طوري كه هويت طبقاتي آنان سازمان
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-شان رفته و گم شده بود. درواقع، اين سازمانسازماني –ي زير هويت گروه
را تصرف كردند، » ي كارگرخانه«هاي سياسيِ چپ بودند كه ها  و گروه

منتها به دست اعضاي كارگرشان، كارگراني كه در جريان سركوب سال 
يا كشته شدند يا به زندان افتادند يا از كشور فرار كردند يا ماندند و  1360

پشتي در داخل را به فرار ترجيح دادند. كارگري كه، بر اساس كحركت ال
زني ي اقتصادي به چانيسازي دوگانه، در زمينهسنت تحميليِ تشكيالت

ي سياسي بايد صرف بر سر افزايش نازل دستمزد محكوم بود و در عرصه
توانست  كرد بهتر از اين نمينقش سياهي لشكرِ احزاب سياسي  را بازي مي

  مقابل سركوب سرمايه و دولت او مقاومت كند.در 
بدين سان، بر بستر شكست انترناسيونال اول و كمون پاريس، نخست 

ي  تشكيالت دوگانه را مطرح كردند و در كائوتسكي و سپس لنين نظريه
ي كارگر را پيروزي نشان دادند، و در واقع با طرح اين نظريه شكست طبقه

حزبي تبديل  - داري دولتي ستقرار سرمايهعمل آن را به ابزاري براي ا
دارانه مبتني است: اول جدايي فرض سرمايهكردند. اين نظريه بر دو پيش

ي اقتصادي او و ي كارگر از مبارزهداري طبقهي سياسيِ ضدسرمايهمبارزه
اي و، دوم، بيگانگي كارگران با نيروي بدين سان توجيه رفرميسم اتحاديه

سازمان انقالبيون «يِ خود به دست يك منجي به نام خويش و سپردن رهاي
شدن به سرباز گوش به فرمان ، و تبديل»ي كارگرحزب طبقه«يا » ايحرفه

ي اقتصادي و ي مبارزهاش به قدرت سياسي. در مورد رابطهآن براي رساندن
داري در پاسخ به پرسش چهارم نشان دادم كه ي سياسيِ ضدسرمايهمبارزه

ي ي كارگر در عين تفاوت با يكديگر سازندهي طبقهاز مبارزه اين دو شكل
ي اقتصادي از طريق خودآگاهي ناپذيرند، و مبارزهو جدايي كليتي يكپارچه

يابد، بي آن كه اين داري ارتقا ميي سياسيِ ضدسرمايهكارگران به مبارزه
بيگانگي ي نياز داشته باشد. درباره» ايسازمان انقالبيون حرفه«امر به 

دارانه آن است كه ي سرمايهكارگران نيز بايد بگويم كه علت اين عارضه
كارگر با فروش نيروي كارش براي امرار معاش در واقع خود را از قدرتي كه 

سپارد؛ دار ميكند و آن را به خريدار نيروي كار يعني سرمايهدارد تهي مي
قدرت كارگر از وجود   در اين خريد و فروش، فرايند كار، محصول كار  و

- شوند و در بيرون از وجود او به دشمنان خونيكارگر منفك و مستقل مي
گردند. كار، كه نياز حياتي انسان است، در نظام سرمايه داري اش بدل مي

گريزد زيرا در جريان آن شود كه كارگر از دست آن ميبه دشمني بدل مي
ي انباشت شده يز به سرمايهشود. محصول كار ناش مكيده ميي جانشيره

شود كه هيچ گريزي ندارد جز اين كه خود پيوسته و يا كارِ مرده تبديل مي
تر شود و كارگر را به طرف مرگ ناشي از گرسنگي براند تا ثانيه به ثانيه فربه

ناپذير خود را براي بلعيدن سود هرچه بيشتر ارضا كند. شايد اشتهاي سيري
را به  نظامي -از وجود او شكل دولت و ماشين اداري قدرت كارگر نيز خارج

داري  و سركوب خود كارگر ي سرمايهگيرد و نقش مديريت جامعهخود مي
تر است: طلب خويشتني از خود آن ويرانگركند. اما، پيامد اين بيرا ايفا مي

ها و مصائب خريد و فروش نيروي كار از همان نجات از چنگ بدبختي
ي كارگر آنها را قدرتمند كرده است. اين واقعيت را كه خود طبقهنيروهايي 

دار و دولت او ي سرمايهالعموم از طبقهتوان منكر شد كه كارگران علينمي
انتظار دارند كه آنها را از فقر و فالكت نجات دهند. جرياني كه خود را 

خود نه به خواهد كارگران براي نجات داند و ميي كارگر ميمتعلق به طبقه
دار بلكه به نيروي خودشان متكي باشند بايد ضمن توضيح ي سرمايهطبقه

اين نكته و دميدن روح اعتماد به نفس در كارگران در عمل نيز بكوشد كه 
داري روي پاي خود بايستد و خودش ي كارگر در مبارزه با سرمايهطبقه

ايجاد يك  بخش خويش را به وجود آورد، نه اين كه باسازمان رهايي
جدا از طبقه و ايجاد اين تلقي كه نجات كارگران در » ايِسازمان حرفه«

طلبي را در آنان تقويت ي منجيگرو پيوستن به اين سازمان است، روحيه
سازمان انقالبيون «ي وجودي گويم فلسفهكند. به اين معناست كه مي

ز بورژوازي هيچ نيست جز اين كه كارگران به جاي طلب نجات ا» ايحرفه

حزبي طلب كنند. تا آنجا كه به  -خصوصي نجات خود را از بورژوازي دولتي 
كند كه آن را از ي كارگر فرق نميشود براي طبقهطلب نجات مربوط مي

حزبي. در هر  -بورژوازي خصوصي انتظار داشته باشد يا از بورژوازي دولتي
كند و، حساس ميخويشتن ااي است كه خود را بيحال، طلب نجات طبقه

فرض كند. يك پيشبه قول حافظ، آنچه را كه خود دارد از بيگانه تمنا مي
توجيه ») ي كارگرحزب طبقه«(يا » ايسازمان انقالبيون حرفه«ي نظريه

ي اعتماد به بيگانگي كارگران با نيروي خويش و بدين سان كُشتن روحيه
  نفس در آنان است.

  1391بهمن                                                                           
            

*  
  
 

  
  

  آزادي بيان، قلم و نشردفاع از 
  

 نيما پوريعقوب
  

  پاسخ اول: 
در ابتدا الزم به ذكر است كه پس از مدتي افول، ما در روزهاي اخير دوباره 

كارگران ني با يك اوج گيري در اعتصابات كارگري مواجه هستيم. اعتصاب 
بر هفت تپه و پااليشگاه آبادان از آن جمله اند. بايد توجه داشته باشيم كه 
اعتصابات كارگري در سطحي كه در چندين سال گذشته در جريان بوده 
است هرگز توانايي در هم شكستن ماشين سركوب رژيم جمهوري اسالمي و 

شته اند. آن چه اعمال هژموني طبقاتي را در روند سرنگوني اين حكومت ندا
كه بيش تر در اين ميان خودنمايي مي كند حركت هاي خود به خودي و 

ي مشخص براي يك اعتصاب مشخص است.  مدت و حتي بدون برنامهكوتاه 
اين مساله ناشي از خال عنصر ذهني است. در شرايطي كه رژيم در بدترين 

شود.  تر مي خود قرار دارد و روز به روز ضعيفوضعيت دوران حيات 
ي  شده و منجر به حذف قسمتي از بدنههاي دروني آن هر روز تعميق  شكاف

شود. نارضايتي عميق موجود در سطح  اي مي حاكميت توسط باند خامنه
وزافزون خارجي رژيم جامعه، وضعيت به شدت نابه سامان اقتصادي و فشار ر

ست ي سرنگوني قرار داده است، آن چه كه فراموش شده ا را در آستانه
ي  ي كارگر است. طبقه جود عنصر آگاهي بخش در ميان طبقهضرورت و

ادر هاي مشخص اقتصادي و سياسي خود ق كارگر ايران بدون سازمان
تي كه از هيچ هاي خود را در مقابل حكوم نخواهد بود حداقلي از خواسته

ه شما از آن به كند پيش ببرد. در واقع آن چه را ك جنايتي فروگذار نمي
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هاي مشخص  تر به عنوان نبود سازمان كنيد من بيش ترس ياد مي عنوان
هاي مردم و كارگران در  طور طبيعي تودهصنفي و سياسي مي بينم. به 

تعادل قوا كه ناشي از آرايش نيروهاي سياسي و ميزان سركوب از طرف 
حكومت است ممكن است دچار رخوت و سستي شوند. در اين لحظه عنصر 

ن را آماج ست كه با فداكاري و پيشتازي خود صف دشمانقالبي و آگاه ا
كند. اين تهاجم هم  من متحد ميها را عليه دش حمله قرار داده و توده

تواند خود به خودي و بي هدف باشد. به طور مشخص بايستي با تبليغ،  نمي
ها را  كارگران را عليه حكومت بسيج و آنترويج و سازمان دهي كمونيستي، 

د. اين در حالي است كه اكثريت فعالين كارگري تنها و تنها به ميدان كشي
به تحسين آن چه كه هست اشتغال دارند، اما بايستي لختي نيز به آن چه 
كه بايد باشد انديشيد. حركت خود به خودي كارگران به هر اندازه هم كه 
راديكال و مقاوم به نظر برسد به هيچ عنوان توانايي سرنگوني حكومت و 

  درت سياسي را ندارد.كسب ق
ها، ذكر چند نكته ضروري است. نخست اين كه بايستي  در رابطه با تحريم

همواره در نظر داشت كه جمهوري اسالمي به دنبال دستيابي به بمب اتمي 
است تا بتواند هژموني ارتجاعي خود را در منطقه تثبيت و طرف غربي را در 

از طرفي دستيابي اين رژيم به رسميت شناختن اين هژموني مجبور كند. 
ه و تر آن شد مي موجب افسار گسيختگي هر چه بيشضدبشري به سالح ات

اهد كرد. بنابراين وقتي از هاي سركوب آن را بالفعل خو تمام ظرفيت
ستي توجه داشته باشيم كه غرب كنيم باي هاي اقتصادي صحبت مي تحريم
هاي  ميز مذاكره امكان و با نشستن سر ها با جمهوري اسالمي كنار آمد سال

كه فراواني به اين حكومت داد، در همان زمان بدون تحريم و در حالي 
ارد دالري با دولت هاي بزرگ نفتي مانند توتال قراردادهاي ميلي شركت

كردند، هيچ اقدام موثري براي سازمان دهي كارگران انجام  خاتمي امضا مي
تي با قبل و بعد آن نداشت، نشد و سركوب كارگران نيز به طور كيفي تفاو

ي خاتون آباد را همگان به ياد دارند و در نهايت اين جمهوري اسالمي  نمونه
ي اتمي مردم ايران را به اين وضعيت  ه با اصرار به يكه تازي در پروژهبود ك

ي مردم ايران را دارد و از  نداخت. هر فردي انقالبي كه دغدغهفالكت بار ا
ستي در عمل و به طور مشخص ها رنج مي برد بايفالكت ناشي از تحريم 

د. ي خود را با رژيم مستقر در ايران براي سرنگوني آن صد برابر كن مبارزه
حتي اگر با نيت خير نيز انجام شود  –ها  در وضعيتي كه مخالفت با تحريم

به سود رژيم تمام مي شود، تنها راه خاتمه دادن به اين درد و رنج  تماماً –
تر و  تر و جدي ي هر چه بيش فجايع رخ داده در ايران مبارزه يو تمام
گوني آن به عنوان نخستين و تر با رژيم ضد بشري واليت فقيه تا سرنپيگير

  ي كارگر ايران است. ترين گام در احقاق حقوق طبقه ضروري
دهد، نه  ران و مبارزات آن شانس پيروزي ميي كارگر اي آن چه كه به طبقه

كه البته شناخت  –انند فالكت اقتصادي و يا رونق اقتصادي شرايط عيني م
بلكه وجود عنصر انقالبي و  –علمي آن نقش تعيين كننده در مبارزات دارد 

آگاه است. همان طور كه پيش تر نيز گفتم بدون وجود سازمان سياسي 
هاي صنفي كه مبارزات كارگران را از حالت خود به خودي و  مكمل سازمان

براي خود و آگاهانه تبديل كند، صحبت از  يرج و آن را به حالتدر خود خا
  هرگونه پيروزي توهمي بيش نيست.

 
  پاسخ دوم:

ي كارگر به  ممكن است شرايطي مهيا شود و توده هاي مردم و طبقه
اعتراض عليه جمهوري اسالمي برخيزند، اين چشم انداز البته چندان هم 

ه ي رياست جمهوري رژيم را موعدي دور نيست، شايد بتوان انتخابات آيند
مناسب براي چنين اعتراضاتي در نظر گرفت. با توجه به اين كه در طول 

اي و باند احمدي نژاد به  شكاف درون حاكميت بين باند خامنهانتخابات 
به احتمال قريب به يقين باند  –بلوغ رسيده و منجر به حذف يكي از آن ها 

ارضايتي موجود در سطح جامعه ويي نخواهد شد و از س –احمدي نژاد 

تواند براي بروز  انفجار قرار داده است، شرايط مي ي ها را در آستانه توده
اعتراضات گسترده مهيا شود. اما باز هم سوال اساسي اين جاست كه آيا 
اعتراضات خود به خودي كارگران مي تواند كاري از پيش ببرد؟ به ويژه در 

تمامي طول مبارزه و در اين  ستي. آن چه كه درمقابله با يك حكومت فاشي
ي تاريخي مشخص نقش تعيين كننده دارد وجود عنصر انقالبي و  برهه

آگاه اين سازمان مشخص سياسي است. بدون وجود عنصر سازمان ده و 
لطبع نقش ي كارگر را به سرمنزل مقصود برساند. با مبارزات نمي تواند طبقه

شود.  كارگر نيز در اين راستا تعريف ميي  پيش روان و آگاهان طبقه
تواند وضعيت  به ويژه آلوده به اكونوميزم نمي مبارزات پراكنده و بي هدف و

ير دهد. اتحاد ي حتي يك افزايش حقوق ماهيانه نيز تغي موجود را به اندازه
ي كارگر و تالش براي ايجاد  هاي حداقلي طبقه عمل بر روي خواسته

ي مبرم هر  زمان مشخص سياسي كارگران وظيفهساهاي صنفي و  سازمان
  فعال آگاه و پيشرو اين طبقه است.

  
  پاسخ سوم: 

ي كنوني   هي طبقاتي در مرحل ردن كارگران و سازمان دهي مبارزهمتشكل ك
ها در امر سازمان دهي و از طرفي  با توجه به وجود تنها برخي حداقلو 

ند انجام شود. در اولين وات شيستي حاكم، به اشكال متفاوتي ميسركوب فا
هايي را در محل  هاي حداقلي كارگران هسته توان بر روي خواسته مرحله مي

ي مطالبات  هتواند در برگيرند ها مي و زندگي سازمان داد، اين خواسته كار
اقتصادي و سياسي طيف وسيعي از اقشار مختلف مردم مانند معلمان، 

توان  ها نيز مي باشد. در كارخانه ط و دانش جويانپرستاران و اقشار متوس
كل كرد. توجه داشته هاي اقتصادي و سياسي كارگران را متش حول خواسته
به قدم پيش  توان يك شبه ره صد ساله پيمود و بايستي قدم باشيم كه نمي

 ها ونوميستي تنها و تنها به كارخانهتوان با درك اك رفت. از طرفي هم نمي
ي مبارزات ساير اقشار زحمت كش و  تخطئه پرداخته و از طرف ديگر به

قرون وسطايي در سي  ياقشار متوسط پرداخت. با توجه به حاكميت حكومت
ي اخير در ايران طيف وسيعي از مطالبات و حقوق احقاق نشده  و چهار ساله

ي عملي و رسيدن  دارد كه براي پيش برد يك مبارزه در سطح جامعه وجود
خ به اين مطالبات يك ضرورت است. اين درك به هدف، سازمان دهي و پاس

برد كه پيروان آن به بي مفهوم بودن  نوميستي در نهايت راه به جايي مياكو
از آزادي اشاره كرده و تنها  "زنداني سياسي آزاد بايد گردد"شعار محوري 

دانيان سياسي بخش كنند. در حالي كه آزادي زن كارگران زنداني صحبت مي
ن برداشتن ي طبقاتي و در واقع گامي اساسي در از ميا مهمي از مبارزه

ي فرو ريختن تور اختناق كشيده شده از طرف  دشمن ضدبشر و به منزله
ات حاكميت بر روي بند بند جامعه است. تالش براي جلوه دادن مبارز

نهايت چنين  ،و نه سياسي "گريركا"اي  كارگران تنها به عنوان مبارزه
ي  وي هرگونه سازمان دهي سياسي طبقها بر رديدگاهي است كه راه ر

بندد. سازمان دهي حول  و تالش براي تصاحب قدرت سياسي ميكارگر 
مطالبات اقتصادي بايستي آگاهانه و در راستاي اهداف سياسي باشد. در 

ها  ترين شيوه رگونه اعتراض صنفي را نيز با خشنمقابل حكومتي كه ه
افزايش دست مزد و حق بيمه و... كند، متوقف شدن در سطح  سركوب مي

تر شبيه  زه و به دست آوردن هيچ چيز و بيشبه معناي عدم جديت در مبار
اصالح موي سري كسي است كه در اثر اصابت تركش خمپاره پايش را از 

كه به درد برد بدون اين  از خون ريزي در حال مرگ به سر ميدست داده و 
  د.اش رسيدگي شو اصلي او يعني خون ريزي

  
  پاسخ چهارم:

اگر بپذيريم كه دعواي طبقاتي دعواي اضافه دست مزد و مرخصي ساليانه و 
حق بيمه نيست بلكه بحث بر سر استثمار و بهره كشي انسان از انسان است 
و هدف نهايي مبارزه نفي هر گونه بهره كشي فرد از فرد است در آن صورت 
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كارگر اذعان كنيم. تنها  ي ي طبقه جرم بايستي به خصلت سياسي مبارزهال
در اين بستر است كه مبارزه براي خواسته هاي اقتصادي معنا و مفهوم پيدا 
ر مي كند. در غير اين صورت و با توجه به حاكميت فاشيستي موجود د

توان كاري از پيش برد. در همين راستا پاسخ مشخص به  ايران عمال نمي
اي مبرم است. همان  ي وظيفهامي طبقات و اقشار اجتماعمطالبات برحق تم

ان با دركي گونه كه در پاسخ سوال قبلي نيز اشاره كردم نمي تو
هاي  ي مطالبات ساير اقشار و اليه ي طبقاتي به تخطئه اكونوميستي از مبارزه

مبارزاتي و نيز تعطيلي مبارزه در ساير سطوح فرمان داد. بايستي توجه 
 ،ايي حاكميت جمهوري اسالميداشته باشيم كه به دليل خصلت قرون وسط

اند و به دليل منزه  انه ترين انواع سركوب قرار گرفتهزنان ايران تحت وحشي
طلبي صوري از يك طرف و فساد اخالقي دروني حكام از طرف ديگر 

است. به همين ترتيب در همواره تيغ سركوب بر گردن زنان ايران بوده 
كنند، بايستي  يران زندگي ميهارچوب جغرافيايي اهايي كه در چ مورد مليت

ها  ميت شناخت و با برخوردي اصولي آنها را به رس حق تعيين سرنوشت آن
هاي حداقلي  در همين راستا بايستي از خواسته را متوجه تضاد اصلي كرد.

دموكراتيك مانند آزادي بيان، قلم و نشر دفاع كرد و اين حقوق را براي 
مشخصي با مجازات اعدام و  همگان به رسميت شناخت. بايستي مرز

داشت. قبال نيز اشاره شود  ه از اين طريق بر جامعه اعمال ميسركوبي ك
هاي حداقلي طيف وسيعي از  توان بر روي همين خواسته كردم كه مي

شته ها را بسيج كرد و در خدمت مبارزه قرار داد. بايستي توجه دا هتود
رد و بايستي در تمامي اين داهاي گوناگون  باشيم كه مبارزه طبقاتي اليه

ها به فراخور ضرورت و شناخت علمي از وضعيت فعال بود. از طرفي  اليه
محالت زحمت كش نشين و كارگري با توجه به اوضاع نا به سامان 

ي نخست هر فرد  ي انفجار قرار دارند. وظيفه ي هر لحظه در آستانهاقتصاد
نفجاري و تبليغ و ترويج بايد كه سازمان دهي اين پتانسيل ا انقالبي مي

كمونيستي در اين محالت باشد. اين محالت با توجه به درصد باالي 
اي در هرگونه  ندگي مي كنند از نقش تعيين كنندهجمعيتي كه در آن ها ز

اعتراض اجتماعي برخوردار هستند. مضاف بر اين كه پوشش امنيتي فعاليت 
  نه ها است.در اين محالت نيز بيش تر از فضاي محدود كارخا

  
  پاسخ پنجم:

ي كارگر  سخ سواالت قبلي اشاره كردم، طبقهطور كه بارها نيز در پا همان
تواند  نفي و سازمان سياسي مشخص خود نميهاي ص نمابدون وجود ساز

تباطات ارگانيك و بلوغ اين مبارزات خود را به نتيجه برساند.از ار
ستي انقالبي حزب افل سوسياليها و مح هاي صنفي با سازمان نسازما
كارگر در جهت به ثمر ي  هاي صنفي طبقه ن ي كارگر كه مكمل سازما طبقه

جاي در هيچ ك اساساً .شود است ممكن مي رساندن انقالب و تسخير قدرت
ي بدون رهبري مشخص و سازمان يافتگي ا تاريخ سراغ نداريم كه مبارزه

از انقالبيون  وجود سازماني منسجم و انقالبي به نتيجه رسيده باشد.
اي درون اين حزب براي تبليغ، ترويج و سازمان دهي كمونيستي  حرفه

كارگران يك ضرورت هميشگي تا الغاي سيستم سرمايه داري است. همان 
گونه كه دشمن داراي سازمان و برنامه ريزي مشخص براي ادامه ي حيات 

براي  خود است، طرف مقابل نيز بايستي برنامه و سازمان مشخص خود را
پايان دادن به حيات او دارا باشد، در واقع مي توان اين طور گفت كه مبارزه 

اهد بود. بنابراين خارج از چهارچوب تشكيالت بي مفهوم و بي ثمر خو
تر  ين كارگري تالش براي هر چه متشكلي يك تمامي فعال وظيفه ي شماره

آگاهي و آگاهانه كردن مبارزات كارگران و تلفيق اين مبارزه با 
 سوسياليستي است.

  
*  

  

  

  
  

  حزب داراي نقش اساسي است  
  

  عبدي پورمحمد 
  

  هاي كارگري عضوكميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل
* با توجه به بحران هاي اقتصادي ـ سياسي نظامي سرمايه داري در مناطق 
مختلف جهان و افزايش اعتراضات شديد طبقه كارگر جهاني و تاثيرات آن 

ي بحران موجوديت خود جمهوري اسالمي با تضادهاي  ايران ، باضافهدر 
اش و افزايش فشارهاي گراني، تورم و كمبودهاي حاصل از تحريم  مختلف

هاي اقتصسادي و نزديك شدن به فروپاشي افتصادي ، انتظار مي رفت 
روز يك اعتصاب اتفاق مي افتاد ،  5اعتراضات كه تقريباً تا يك سال قبل هر 

د اين روزها در ايران ، شاهد چند اعتصاب در روز باشيم . اما عمالً نه تنها باي
اين امر رخ نداده ، بلكه بسيار كمتر شده ، و در عوض بيشتر به نوشتن نامه 
و طومار تقليل يافته است . در واقع نتيجه حاصله از افزايش بحران و خراب 

ي شد ، اما بر عكش تر شدن وضعيت ، بايد منجر به افزايش اعتراضات م
شده است  . اين امر در ظاهر تناقضي براي جنبش طبقه كارگ به شمار مي 
رود . فشارهايي كه در باال به آن اشاره شد باعث شده ترس در ميان 
كارگران به ميزاني افزايش يابد كه با افت اعتراضات و نوع آن روبه رو باشيم. 

اثير تحريم هاي اقتصادي غرب اين ترس ناشي از چيست؟ ارزيابي شما از ت
بر مبارزات كارگران ايران ، چيست؟ آيا جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي 
  پيش رو ، در شرايط فالكت و فروپاشي اقتصادي شانس بهرتي دارند يا نه ؟ 

باوجود خيل عظيم بيكاران در اقصي نقاط ايران و نبود هيچ  پور: عبدي
ي حساب پس انداز خانواده ) كه بتواند گونه امكانات مالي و معيشتي (حت

چند صباحي هزينه هاي سرسام آور زند گيشان را تامين نمايد و هزاران اما 
و اگر ديگر باعث آن شده كه ترس از فقر و بيكاري تا روپود كارگران را در 
نوردد. همين باعث آن شده كارگران همانگونه كه گفته شد به علت عدم 

  نتوانند به خيزهاي صنفي اقتصادي ادامه دهند. پشتوانه مالي و كاري 
تحريم هاي  اعمال شده از طرف كشورهاي غربي نيز مزيد بر علت است. 

شده كه هزينه هاي زيستي مردم نيز از حد متعارف آن اين تحريم ها باعث 
باالتر رفته و با توجه به اين كه حقوق كارگران  ، ثابت بوده و كارگران 

د ماهي از سال به كار مشغعولند  و اين هيچ گونه  فصلي نيز تنها چن
همخواني با افزايش بهاي كاالهاي مورد نيازآنان را نداشته و سفره شان هر 
روز از روز پيش بيشتر خالي مي شود نبود صندوق تعاون همياري كه بتواند 
مددكار روزهاي بيكاري و يا اخراج كارگران باشد باعث شكستگي آنان از 

  ش مبارزايشان باشد. روند خيز
ما را بر اين عقيده است كه در اين شرايط فالكت بار اقتصادي  هزينه هاي 
سرسام آور معيشتي ـ مسكن ـ بيماري و تحصيلي (فرزندانشان) آنان را از 
حالت مقابله به حالت تدافعي كشانده و اگر اين روند ادامه داشته باشد مي 
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ه خيلي از خواسته هاي كارفرمايان تواند به خاطر تنازع بقاء هم شده ب
  تمكين نمايند. 

* آيا مي توان انتظار داشت كه وضعيت عقب نشيني كنوني جنبش 
كارگري به وضعيت حمله بدل شود؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، وظيفه 
پيشروان وآگاهانه طبقه كارگر پيش و پس از پيدايش تهاجم طبقه كارگر 

  به نظام سرمايه داري چيست؟
   
هيچ چيز در اين شرايط غير ممكن نيست. وظيفه پيشروان  پور: بديع

طبقه ي كارگر (پيشروان به اين معني كه در بطن مبارزات عملي كارگران 
به وجود آمده باشند) آن است كه به رشد فرهنگي هم طبقه اي هار خويش 
بهار بيشتري داده و فرهنگ خودباوري و دفاع از خواسته هاي مشروع را در 

نان نهادينده نمايند. اگر كارگران با بستر فرهنگي آگاه گرانه آشنا شوند آ
بهتر مي توانند از منافع اقتصادي خود كه همانا منافع اكثريت مردم تهي 
دست است دفاع نمايند و اين زماني ميسر است كه به اين مهم نيز پي برده 

سيده هيچ كه با تشكل و وحدت عمل است هم مي توانند به اهداف خود ر
از منافع ساير زحمتكشان جانبداري نمايند . وحدت عمل بين كارگران 

  شاغل و آزاد سدي محكم در مقابل كارفرمايان است. 
* با توجه به اينكه بيشتر كارگران مي دانند تنها راه مبارزه با مشكالت (از 

طور جمله كاهش دستمزها ، اخراج و بيكاري ، تعطيل كارخانه ها و ...) و به 
كلي تنها راه مبارزه براي دستيابي به مطالبات متشكل شدن است، چگونه 
مي توان در جهت متشكل كردن كارگران فعاليت كرد؟ و چه نوع 

دانيد؟ لطفاً توجه داشته باشيد كه  هايي را براي طبقه كارگر الزم مي تشكل
اد ها نيست بلكه مر منظور صرفاً تشكل هاي محل كار آن هم فقط كارخانه

هاي كارخانه هم تشكل  هاي طبقه كارگر در اينجا عالوه بر تشكل از تشكل
هاي معلمان ، پرستاران، رفتگران، كارگران حمل  محالت است و هم تشكل

  و نقل، بيكاران و ... 
  

تشكل در هر شرايط يكانه وسيله اي رسيدن به مقصود است.  پور: عبدي
د يا به اتكا به نيرو و بينش زيرا هيچ كارگري نمي تواند به تنهايي خو

خويش به اهدافش برسد. همواره مبارزات فردي به نا كجا آباد سوق پيدا 
كرده است . همانگونه كه نوشته شد گام نهادن به بستر فرهنگ مبارزاتي و 
بردن آگاهي به ميان آنان وسيله پيشروان و آگاهانه طبقه ي كارگر كه از 

ين مهم رسيده اند مي تواند در متشكل ميان خود آنان برخواسته و به ا
كردنشان نقش بسزايي داشته باشد. پيچيدن نسخه از طرف فرد ، افراد ، 
دسته ، گروه و يا هر حزبي كه از بيرون و با ذره بين خود به مبارزاتشان 
نگاه مي كنند كاري عبث و بيهوده است .  كارگران در راه رسيدن به 

اين مهم برسند نه از بيرون به آنان ديكته  تشكلهاي كارگري مي توانند به
شود اگر طبقه ي كارگر چشم بهراه نسخه پيچي از طرف خارج از گود 
نشينان و تماشا گران باشند و يا منتظر اتحاد عمل آنان براي رسيدن به 
خواسته هايشان باشند زهي خيال باطل ، زيرا تجربه ي مبارزاتي كارگران 

ه نشان داده است كه هر اتحاد عملي از جانب در سده ها و ساليان گذشت
آنان چند صباحي طول نكشيده و يا شكست مواجه شده هيچ كارگران را 
نيز به حال خود رها نموده اند . كارگران بايستي با دانشجويان (كارگران 
فردا) پرستاران و ... تمامي آناني كه با فروختن نيروي كارشان به امرار 

خود هيچ گونه ابزار كارو پولي جز فروشي نيروي  معاشي مشغولند و از
كارشان براي امرار معاش ندارند به اتحاد عمل برسند. همگام با تشكلهاي 
كارگري به تشكلهاي دانشجويي ، پرستاري ، معلمي و ... اهتمام داده قاصف 
مبارزايتشان در برابر سرمايه محكم بوده و با تحاد عملشان به منزله سعادت 

    برسند.
ش  ميان مبارزه اقتصادي طبقه كارگر با مبارزه  سياسي اين طبقه براي 
برچيدن بساط سرمايه داري چه ارتباطي مي تواند وجود داشته باشد؟ در 

همين رابطه ، ارزيابي شما از نقش زنان و محالت كارگري و زحمت كش 
  نشين ، در تقويت مقاومت و مبارزه ي جنبش كارگري ، چيست؟ 

زنان نيمي از جمعيت كره زميني را تشكيل مي دهند هر نيرو و  ر:پو عبدي
ساختاري كه وجود آنان را ناديده بگيرند تحت هيچ شرايطي نمي توانند به 
پيروزي برسند . مبارزاتي به پيروزي مي رسد كه زنان در آن بتوانند نقش 

  خويش را به خوبي ايفا و از نيروي مبارزاتي خويش استفاده نمايند. 
زنان در عين حال مربيان جامعه نيز بوده و اگر آنان با يتانسيل مبارزاتي 
خويش آگاهي پيدا كنند  مي توانند در باروري و رشد جامعه مثمر ثمر 
باشند و نسلي كه در دامان آنان پرورش مي يابند به نسلي انقالبي تبديل 

م جز شوند پس ركن اصلي هر مبارزه اي زن است. ناديده گرفتن اين مه
ياس و شكست هيچ پيامدي نخواهد داشت .آنان در هر مبارزه اي آشتي 
ناپذير تر از مردان بوده ، تاريخ صحت اين ادعايمارابه ثبت رسانده است. هر 
مبارزه سياسي ـ اقتصادي  به چالش كشاندن سرمايه داران است مبارزات 

سياسي صنفي مبارزه ي اقتصادي سياسي است. پس مبارزه ي اقتصادي و 
الزم و ملزوم يكديگرند . زنان نيز همچون مردان حتي اگر ما در خانوده نيز 
باشند و در كارگاه و كارخانه داراي هيچ نقشي نباشند چون با درد و رنج 
شوهران ، فرزندان و ... آشنا و هر روز شاهد ذوب شدن آنان هستند زناني 

ا ، كارگاههاي قالي كارگر محسوب مي شوند . زناني كه در رختشورخانه ه
بافي ، بيمارستانها و ... به فروش نيروي كار مشغولند در اين فروش هيچ كم 
ازمردان نبوده حتي با توجه به تمايز جنسي كمتر از آنان نيز حقوق مي 
گيرند . وظيفه ي پيشروان و آگاهانه طبقه ي كارگر اين است كه از نيروي 

با تفكر مبارزاتي نقش خويش را در مبارزاتي آنان حداكثر استفاده نموده 
شكوفايي جامعه و آگاه نمايند. در ضمن با هر چيزي كه از آنان به عنوان 
ابزار و كاال استفاده نمايند قاطعانه مبارزه كنند اگر زنان در محالت و محل 
كار و زيستشان داراي تشكل باشند زندان با ستيل را به همراه كارگران 

صه اينكه جنبش طبقه ي كارگر بدونه مشاركت زنان نابود خواهند كرد خال
  جنبشي پوشالي است. 

برخي اعتقاد دارند تنها راه طبقه كارگر براي الغاي نظام سرمايه داري  *
ايجاد حزب طبقه كارگر است تا بتواند مبارزات و جنبش كارگري را براي 

  چيست؟  مقابله با هجوم كارفرمايان و كسب پيروزي آماده نمايد. نظر شما
  

وجود حزب در پروسه مبارزاتي داراي نقش اساسي است. حتي پور:  عبدي
توانست بدون وجود حزب مختص به خود برفئوداليزم  بروژوازي نيز نمي

ي  غلبه و در عصرسرمايه داري به بقاي خود ادامه دهد. پس حزب طبقه
  كارگر شريان حياطي آنان است و وجود حزب الزامي ميباشد.

ي كارگر بايستي از بطن مبارزات آنان به وجود و عناصر  حزب طبقه
سازمان دهنده و تشكيل دهنده آن از پيشروان و فعاالن كارگري 

.احزابي كه وسيله ي روشنفكران رهبري ودرمبارزات كارگري  بايد باشد
داراي هيچ گونه نقشي نباشند چون درمحل كاروزيست وفعاليتهاي سياسي 

ري ندارند كارگران رازير مجموعه ي خود دانسته ويا اقتصادي هيچ گونه تاثي
براي تحقق اهدافشان ازآنان به عنوان ابزاراستفاده مي نمايند .پس اينگونه 
احزاب نمي توانند باتوجه به نكات ذكرشده باال داعيه ي رهبري طبقه ي 
كارگربنمايند.كارگران با اتكا به توان مبارزاتي ونيروي آشتي ناپذ ير شان 

توانند وبايد به خواسته هاي برحقشان كه همانا داشتن زندگي انساني مي 
  است برسند.

حزب كارگران با انسجام بخشيدن به مبارزات آنان در مقابل هجوم  
كارفرمايان و عوامل وابسته به آنان از اهداف خود دفاع نمايند. الزم 
به ذكر است كه حزب كارگري بايستي داراي پالتفرم و اهداف 

ص بوده و تحت هيچ شرايطي در برابر سستي به خرج نداده، مشخ
  تحقق بخش خواسته هاي كارگران باشند.

*  
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  عامل اصلي 
  در ضعف جنبش كارگري

  عليرضا ثقفي
  
   پيش گفتار:) 1(

هاي ارسالي در اين دوره در حقيقت دنباله  ابتدا بايد بگويم كه سوال
ه پاسخ هاي من با تاخير چند هاي ارسالي دفعه قبل است كه متاسفان سوال

روز به دستتان رسيد، به همين جهت چون اين دو مقطع را دنباله منطقي 
كنم تا با بررسي  هاي جديد تالش مي دانم در پاسخ به سوال يكديگر مي

هاي جديد نيز  مسائل گذشته و تاريخچه مختصر جنبش كارگري به سوال
  پاسخ دهم ..... 

  ضعف جنبش كارگري مي پردازم :   در نتيجه به عامل اصلي در
توان در  بايد گفت كه هر چند عامل اصلي در ضعف جنبش كارگري را مي

عام دهه شصت دانست كه در نوع  ببندها و بخصوص قتل سركوب و بگير و
ها در سطح جهاني بوده  ترين سركوب سابقه خود يكي از شديدترين و بي

ميان برد. اما  مبارزان را از از نسل 3ي  و كادرهاي كارگري تربيت شده است
چرا سركوب در  اوالًبايد در كنار آن به اين مساله نيز پرداخته شود كه 

دهه 3تاثيرش هم براي  ثانياًايران بسيار شديدتر از ساير نقاط جهان بود و 
باعث ضعف جنبش كارگري شد، به نظر من بخشي از مسئله را بايد در 

و خواه  چه به لحاظ رشد نيروهاي آزادي حساسيت موجود در جامعه ايران
از جنبه سابقه مبارزاتي قوي دانست كه به خصوص در  چه وعدالت طلب 

  .تر از  كشورهاي ديگر است ي خاورميانه وضعيت ايران حساس منطقه
منافع بسيار عظيم سرمايه داري جهاني در حفظ و ميتوان  دليل ديگر را  

طقه ارزيابي كرد. كشور ايران به داليل هاي اين نظام در من گسترش پايگاه
خاص جغرافيايي و جمعيتي و داشتن منابع فراوان از دوران استعمار در 

منابع وسيع انرژي و واقع به عنوان دروازه هندوستان و سپس  19قرن 
بخش مبارزات  به عنوان الهامشدن در مركز منابع انرژي جهان و پس از آن 

و حفظ آن ورميانه اهميت وااليي داشته است.ي خا طلبانه در منطقه آزادي
  در مدار سر مايه جهاني براي نظام سز مايه داري ارزش زيادي داشته است.

عنصر دروني تاثير اين سركوب را من كمتر از خود  اما در كنار موارد فوق،
و  40اش در دهه  دانم. تقابل نيروهاي اجتماعي كه ريشه سركوب نمي

ه ميان اين صورت گرفت و تضادها و تعارضاتقرار دارد  50دههسپس 
از عوامل مهم شدت سركوب  نيروهاي بعضاً متضاد و در جبهه مقابل قدرت،

جدا از 60گرايي به شكل بسيار خشن در دهه  است و رشد بنياد 60در دهه 
به عواملي بستگي داشت كه ريشه در  منافع سرمايه داري جهاني در منطقه،

اين اختال ف و  و مخالف در آن دوره دارد. هاي مبارز  تاريخ گروه
هاي مختلف اجتماعي همواره زمينه ساز پيروزي  هاي دروني بخش درگيري

بطور قطع داري بوده است.  نيروهاي واپس گرا و حافظين نظام سر مايه
و كشته شدن مجيد شريف  54درگيري در درون سازمان مجاهدين در سال

سيستي اين سازمان تاثير به سزايي در واقفي و ديگران به دست بخش مارك
انقالبي و ضديت با نيروهاي انقالبي داشت و  و ضد گرا تحريك نيروهاي واپس

داري جهاني از باال بردن خشونت عليه  گرا و نظام سرمايه نيروهاي واپس
در سازماندهي نيروهاي ارتجاعي كردند و نيروهاي مبارز حداكثر استفاده را 

گرا سازمان بيابد و روبناي  هنگامي كه يك نيروي واپس .از آن بهره بردند
را در ارتباط با زيربناي حفظ منافع نظام  تعصبات كور دينيمذهبي و 

شكل را حول يك محور  هاي بي مسلط قرار دهد و به آن وسيله بتواند توده
ي ارتجاعي و محافظه كارانه سازمان دهد، به نيروي خطرناكي تبديل  نظريه

امري كه در ايران اتفاق  كه ديگر مقابله با آن كار آساني نيست.خواهد شد 
  )2افتاد .(

 60گيري چنان نيروي مهاجم و سركوبگري در دهه  ي عوامل در شكل همه
گيري يك نيروي  آماده بود. اين نيرو بسيار قوي و پر انرژي بود و در شكل

اطع سرمايه هاي مذهبي و منافع طبقاتي با حمايت ق نظامي متكي بر آموزه
به صورت برنامه هاي  ريگانيسم و تاچريسم ، كار داري نظامي نومحافظه
اي را براي مردم ما  در آن مقطع خاص، شرايط ويژهمعروف به ايران كنترا، 

گيري چنين  چنان در بند آن هستيم. حال اگر به شكل بوجود آورد كه هم
ان توجه كنيم، ماشين سركوبي همراه با شرايط اقتصادي و اجتماعي اير

خواري يا نفتي و  تر خواهد شد. اقتصاد رانت ابعاد وحشتناك مساله روشن
تك محصولي، پول و سرمايه زيادي را در اختيار اين ماشين سركوب قرار 

هاي نظامي امريكاي التين  تر از ديكتاتوري دهد كه بسيار خطرناك مي
توان  شود كه مي مي اي متمركز و قوي شود و قدرت دولتي در آن به گونه مي

تر و با  آن را با قدرت شيوخ عربستان مقايسه كرد و البته بسيار پيشرفته
هاي  ها همراه با متخصصين و ديپلمات توان به كارگيري آخرين تكنولوژي

تر كه نشات گرفته از آموزش و پرورش گسترده تر است. همان  ورزيده
اسي و اقتصادي سپاه اش را در قدرت نظامي سي چيزي كه تبلور امروزي

كنيم. آنچه امروزه به عنوان قدرت گرفتن سپاه در ايران طرح  مشاهده مي
اي نيست، از همان ابتدا افرادي همانند رييس جمهورها و  شود چيز تازه مي

نخست وزيران گذشته همه به نوعي سپاهي بودند. يعني يك قدرت 
هاي خود را  شاخه ايدئولوژيك نظامي سياسي و اقتصادي كه توانسته است

اي بگستراند كه هر نداي مخالف را به راحتي  در اقصي نقاط كشور به گونه
گيري آن را سد كند و بخش ديگر  در نطفه خفه كرده و از ابتدا جلو شكل

هاي بين المللي  آن را هم در مقاومت بي سابقه يك حكومت در برابر تحريم
  كنيم  مشاهده مي

هاي فرقه گرائي هم چنان در جنبش كارگري  ريشه،در كنار اين سركوب 
به بعد فرصت  54جنبش كارگري از همان سالهاي  هست و قوي بوده و

هايي در همان  گرائي را نيافته است. هر چند تالش الزم براي بر خورد با فرقه
و  60دوره براي برخورد با فرقه گرايي صورت گرفت. اما سركوب دهه ي 

 شنفكران و جدايي ضروري آنها از مردم،ضرورت مهاجرت خيل عظيم رو
فرقه گرايي را تعضيف نكرد بلكه آن را گسترش داد. در نتيجه من شدت 

و  دانم. سركوب و فرقه گرائي را دو عامل مهم در ضعف جنبش كارگري مي
نتيجه طبيعي اين دو عامل روي آوردن خيل عظيم توده هاي مردم به فرد 

  مروزه شاهد آن هستيم.گرائي وتفكر رفرميستي است كه ا
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اي  ي اين احوال مبارزات كارگران از دوران پس از جنگ در زمينه اما با همه
جديد آغاز شد، در دوران جنگ به علت آنكه بسياري از كارگران و ارتش 
ذخيره كار درگير جنگ بودند، و سركوب فعاالن كارگري هم با شدت هر 

همراه با قلع و  فت اشتغال كاملتوان گ تر ادامه داشت، تقريبا مي چه تمام
. به خاطر احتياج مانع بروز اعتراضات كارگري بود قمع فعاالن كارگري،

هاي صنعتي غذايي و  هاي جنگ به محصوالت و فرآورده فراوان جبهه
هاي كوچك به نيروي كار  ها و كارگاه ي كارخانه پوشاك و تسليحات، كليه

ها فعال بودند و  ي زمينه در همه نياز داشتند و صنايع كوچك و خدمات نيز
اي به نام بيكاري و  به كار آنها نياز فراوان وجود داشت. به همين دليل مساله

يا حتا حداقل حقوق وجود نداشت. اين مساله حتا تا چند سال پس از 
اي به نام عدم  جنگ و به اصطالح دوران سازندگي نيز محسوس بود. مساله

پس از  ي هاي اوليه اخراج و تعديل نيرو در سالپرداخت حقوق و يا بيكاري، 
خورد. بيشتر اين مسايل از هنگامي بوجود آمد كه  جنگ كمتر به چشم مي

به بعد به تدريج پيامدهاي سياست تعديل ساختاري،  1372در سال 
  سازي اقتصاد نتايج خود را نشان داد. سازي و آزاد خصوصي

مده جنبه خود به خودي داشت و مبارزات كارگران در دهه هفتاد به طور ع
هاي  گرائيد و منجر به ايجاد تشكل با گرفتن برخي امتيازات به خاموشي مي

ري ديد  توان در مبارزات كارگران چيت هاي آن را مي شد ونمونه دائمي نمي
كه با باز خريد شدن كارگران و نمايندگان آنان اين مبارزات به ايجاد تشكل 

  .دائمي نيانجاميد 
هاي كارگري و پيوند  بتداي دهه هشتاد شاهد انسجام بيشتر در فعاليتاز ا

فعاالن كارگري جديد  ميان فعاالن كارگري به جاي مانده از نسل قديم و
هاي مثبت و منفي را با هم داشت. اين پيوند از  بوديم. اين پيوند جنبه

فرقه هاي كارگري را تداوم بخشد و از جانب ديگر  توانست فعاليت طرفي مي
هاي حل نشده در دوران مبارزات گذشته را به درون اين جنبش  گرايي

هاي مختلف در جنبش  هاي آنرا در ايجاد گروه جديد وارد كند كه نمونه
گرايانه آنهم از نوع قديم  اي فرقه  كنيم كه اغلب ريشه كارگري مشاهده مي
هه مبارزه معتقدم كه جنبش كارگري بايد در دو جب دارد. در نتيجه عميقاً

داري و ديگري فرقه گرائي كه آنهم  هاي سرمايه كند يكي مقابله با ترفند
همواره به عنوان اهرمي در دست نظام سرمايه داري براي جلوگيري از 

و پيشرفت جنبش كارگري در گرو اين  مبارزه هاي كارگران است.  پيروزي
شده است   است. كه البته  فرقه گرائي نسبت به  گذشته مقداري تضعيف

  اما تضعيف بيشتر فرقه گرائي با اعتالء جنبش كارگري همراه است.
تواند بسيار  گرايي در درون نيروهاي چپ و فعالين كارگري مي تشتت و فرقه

كننده باشد و نيروئي كه بايد صرف مبارزه با سرمايه داري  گير وخسته وقت
گرايي  قهرود كه خود جاي بحث مفصل دارد. اين فر شود به هدر مي

اند و  هاي خارج كشور كه به جاي مانده از نسل قديم بخصوص در ميان گروه
 اند هم چنان عملكردي قوي دارد و بعضاً به دليل شرايطشان بازسازي نشده

نيز در جلوگيري از وحدت نيروهاي كارگري در داخل بازدارندگي خودرا 
  دهد.  نشان مي

هاي قديمي به دنبال كسب  سازمان برخي كنيم كه  وقتي مشاهده مي
ي امريكا و وزارت امور خارجه  هاي كنگره مشروعيت مبارزات خود در البي

زنند،  پرسه مي و يا نهادهاي وابسته به سرمايه داري جهاني، اين كشور
تواند چه عواقب وحشتناكي داشته  گرايي مي شويم كه اين فرقه متوجه مي
را از مبارزات ضدامپرياليستي و هايي كه زماني مشروعيت خود  باشد. گروه

گرايشات مردمي به دست آورده بودند اكنون آن چنان غرق در حفظ گروه 
اندازند. آنان به  اي چنگ مي اند كه براي حفظ آن به هر وسيله خود شده

دفاع از مردم در برابر تمامي تهاجمات نظام و جاي آنكه به اقبال مردمي 
عيت خود را در دفاع و حمايت از كسب مشرو ،داري بپردازند سرمايه
هاي  هاي نئوليبرالي و يا پيوند با اين يا آن گروه وابسته به نهاد سياست

بيشتر  از مردم را  ي آنها اين مسير فاصله اند و داري قرار داده سرمايه
   كند. مي

ها به جاي مانده از قبل وعدم امكان  گرائي با توجه به گستردگي اين فرقه
اين  ، فعالين داخلي بايد فاصله خود را از در شرائط مهاجرت برخورد با آن

حفظ كنند و نيروي خود را صرف سازماندهي و هاي مستقر در خارج  گروه
هاي مستقر در خارج  هاي كارگري كنند. كمك گروه تر با توده ارتباط نزيك

مداخله كنند،  به جنبش كارگري آن است كه كمتر در امور داخلي آنها
طلب تشخيص دهند و  ند كه يك گروه را انقالبي و يكي را فرصتسعي نكن

برخورد با انحرافات در جنبش كارگري در داخل را به داخليان واگذارند كه 
واقفيم و از  درگير مستقيم مبارزات هستند زيرا ما خود به اين مسايل كامالً

نزديك با يكديگر همكاري داريم. گمان نكنند كه ما اين مسايل را 
پردازيم به داليل خاص  دانيم، اگر ما به نقد يكديگر به صورت علني نمي مين

و مشخص حركت در داخل است كه فعال آن را به نفع وحدت جنبش 
ايم.  دانيم. هر چند هيچ گاه از انتقاد رو در رو با يكديگر امتناع نكرده نمي
كه در ي هاي فعال در داخل نقاط ضعف و قوت يكديگر را بهتر از آنان گروه

كنند زيرا فعاالن داخلي از نزديك  درك مي گير مستقيم مسائل نيستند،
بايد به اين مسئله توجه داشت كه هرگونه  ها با يكديگر كار كرده اند.... سال

هايش در درون مبارزات روز مره و در پراتيك  اتحاد نيروهاي كارگري پايه
اي كارگري داشته باشد و ه شود، كه ريشه در ميان توده مبارزاتي ريخته مي
هاي دور از پراتيك مستقيم تنها زماني پايدار خواهد بود،  اتحادها و همكاري

  كه پايه هاي آن در مبارزات عيني فراهم شده باشد.
گسترش در  فرقه گرايان از دو وجه چپ و راست در جهت ايجاد وحدت و

ه به واقعيت توج با كه البته  كنند مي جنبش كارگري مانع ايجاد كرده و
عيني مبارزه به تدريج ايزوله خواهند شد و ما هم اكنون كم و بيش شاهد 

. وجه حركت مستقالنه در جنبش كارگري آنقدر قوي بود كه .آن هستيم
توان آن را به طور كامل  مقابله كند. اما نمي ها آنبتواند به هر ترتيب با 

ن گفت همان گونه كه توا ناتوان و از كار افتاده دانست و در مجموع مي
گرايي نيز روز به روز  سركوب نتوانست جنبش كارگري را از پا بياندازد فرقه

توان در وحدت  ي آن را مي شود. نمونه تر مي در جنبش كارگري كم رنگ
مشترك در هر  هاي كارگري در بيانيه و هاي كارگري در سه سال اخير گروه

جايگاه مطلوب فاصله زياد  ات مشاهده كرد. كه البته هنوز فرصت مناسب
  بايد آنرا با تالش بي وقفه پر كرد.  است و

اي و سنديكايي يا گرايش شورايي در جنبش  گرايش كار اتحاديهاما  
بيانگر همين مساله است كه  ،خيز برخوردار است كارگري كه از افت و

آيد مجبور به  تفكرات از پيش فرموله شده هنگامي كه به محك تجربه مي
ها كه در ابتدا تنها يك الگو براي  ها و گرايش شوند. بسياري ازگروه يير ميتغ

تشكل كارگري داشتند در چند سال اخير مجبور به انعطاف در برابر ساير 
 اند. حركت در مسير منافع كارگران و اشكال سازماني كارگران شده

ه تغيير هاي از قبل تعيين شده همساني ندارد. نگاهي ب زحمتكشان با فرمول
دهد كه هر دو وجه گرايش در ايجاد  چند سال گذشته نشان مي نظرات در

اند، گرايش شورايي  هاي كارگري مجبور به تعديل نظرات خود شده تشكل
هاي كارگري هر گونه تشكل ديگري را مردود  كه در اوايل حركت

گران مواضع خود را اصالح كرد و اردانست، در جريان حركت مبارزاتي ك مي
هم چنين گرايشي كه معتقد بود كه سنديكا تنها تشكل كارگران است نيز 
در جريان حركت مجبور به پذيرش واقعيات سرسخت جنبش كارگري شد. 

كنيم كه بحث تشكل  ها مشاهده مي هايي مشترك گروه اكنون در بيانيه
مستقل كارگري مطرح است و هيچ گونه تاكيدي بر اين شكل يا آن شكل 

ي  دهد كه اشكال سازماني طبقه ندارد. تجربه گذشته نشان ميديگر وجود 
تواند متناسب با شرايطي تعيين شود كه كارگران در آن شرايط  كارگر مي

هاي كارخانه، شوراي كارگران، شوراي  كميته  قرار دارند. اتحاديه، سنديكا،
هاي كوچك و در محل  هاي كارگران در كارگاه فعاالن كارگري، تشكل



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ٩٦  109ي  آرش شماره

هاي  توانند تشكل هاي صنفي همه و همه مي و يا حتا انجمنسكونت 
كارگران و زحمتكشان باشند كه متناسب با شرايط زماني و مكاني خاص 

آيند و هيچ شكلي مطلق نيست. آنچه مطلق است مبارزه  آنها به وجود مي
در جهت كسب حقوق انساني و مقاومت در برابر يورش روز افزون نظام 

ي ابعاد مورد ستم و بهره كشي  كار است كه در همه سودمحور بر نيروي
گيرد و روز به روز تجمع سرمايه در يك قطب سبب انبوه شدن فقر  قرار مي

در قطب نيروي كار است. آنچه اهميت دارد استقالل اين تشكل است كه 
بستگي به آراي خود كارگران و زحمتكشان و يا اعضاي يك صنف يا شغل 

  دارد. 
هاي ديگر براي ايجاد  تالش كارگران در بخش هاي مستقل وتشكيل سنديكا

ي همين حركات دانست. بحث سنديكا و شورا و به طور  آنها را بايد دنباله
هاي جنبش كارگري گذارد  توان به حساب دغدغه كلي شكل تشكل را نمي
گرايي دارد و از  ريشه در فرقه هايي است كه عمدتاً بلكه اين از همان بحث

ش كارگري بيرون نيامده است. بحث كارگران در داخل بحث بطن جنب
ي پيشرفت و آگاهي كارگران  تشكل است و شكل آن متناسب با درجه

شود. ممكن است در مواردي حتا انجمن صنفي كاركرد سنديكا و  تعيين مي
خيلي مربوط  ها را گذاري ي اعتصاب و غيره را داشته باشد. اين نام يا كميته

هاي  هايي است در سطح گروه دانم و بيشتر بحث ان نميبه خود كارگر
توان شكل و محتوا را از هم جدا  طرفدار كارگران مطرح است. گر چه نمي
گذاري  هاي كارگران باشد، اما نام كرد و شكل تشكل بايد متناسب با خواسته

ي قديمي در شرايط فعلي ضرورت مبرم جنبش كارگري نيست. در  به شيوه
كارگران و فعاالن كارگري هستند كه متناسب با شرايط و هر حال اين 

درجه اعتراض وانكشاف آگاهي طبقاتي اشكال مبارزاتي و متناسب با آن 
  شك تكشل را تعيين مي كنند.

همين مسئله در مورد شكل مبارزه نيز صادق است. كارگران وفعاالن 
د را كارگري متناسب با شرائط حاكم بر جامعه، شيوه هاي اعتراض خو

كنند شيوه تجمع ويا نامه نگاري و يا اخراج مديريت وتصرف  انتخاب مي
شود  كارخانه ويا هر شيوه مبارزاتي ديگر ،تنها متناسب با شرا ئط اتخاذ مي

توان گفت كه يك شيوه كندتر يا تندتر است. كارگران در مبارزات  و نمي
تر باشد. اگر شما كنند كه به نتيجه نزديك  هائي را اتخاذ مي خودشان شيوه
هاي زرد كارگري امروزه خواهان افزايش  لكنيد كه حتي تشك مشاهده مي

دستمزد متناسب با سطح معيشت هستند، اين امر از تالش فعاالن مستقل 
اند و  هاي اخير بيان كرده ها آنرا در سال كارگري بوده است كه به انواع روش

ن نهادها و فعالين كارگري گيرترين نهادها در اين زمينه هما باز هم پي
خواهم بگويم اين كه برخي نظرات جمع آوري  مستقل هستند. در نتيجه مي

دانند، در صورتي صحيح است كه  طومار را عقب گرد در مبارزه مي
دانيم اين چنين  هاي ديگر اعتراض كنار گذارده شود. در حالي كه مي شيوه

و خيز اما به راه خود ادامه هاي ديگر اعتراض هر چند با افت  نيست و شيوه
دهد. در نتيجه بر خالف نظر مطرح شده در مقدمه سواالت، من با اين  مي

مسئله كه جنبش كارگري افول داشته است موافق نيستم. شايد آنان كه از 
اي و پخش اخبار است، چنين  دور نظاره گرند و معيارشان كارهاي رسانه
فت داشته است. اما واقعيت امر قضاوت كنند كه جنبش مطالبات كارگري ا

  چنين نيست و مطالبات كارگري بسيار گسترده تر و عميق تر شده است.
مطلب ديگري كه بايد گفته شود بحث ارتباط جنبش كارگري ايرا ن  

  با جنبش كارگري جهاني وحمايت هاي بين المللي از آن است .
 ت كه بايد گفالمللي از جنبش كارگري  هاي بين درمورد حمايت 

هاي بين المللي درجنبش كارگري تاثير غير قابل انكار دارد اما آنچه  حمايت
المللي  هاي بين تعيين كننده است حركت كارگران در داخل است. و حمايت

ها  تواند در تقويت و گسترش آن موثر باشد. هم چنين اين حميات تنها مي
ي كارگري تضعيف ها تواند ترس كارگران را از غيرقانوني بودن تشكل مي

هاي  المللي در آزادي تشكل هاي بين نامه كند. بطور مثال آموزش مقاوله

در بسياري موارد كارگران را با  تاثير زيادي داشته باشد و تواند كارگري مي
به  هاي كارگري شان در ايجاد تشكل اعتقادي بيشتر به درست بودن حركت

تپه و هم در تشكيل  اي هفتراند. اين مساله هم در تشكيل سنديك ميپيش 
شدند كه كار  سنديكاي واحد تجربه شد. هنگامي كه كارگران متوجه مي

ها و نهادهاي كارگري در سطح جهان است به  آنها مورد تاييد مقاوله نامه
شدند و اگر نهادهاي داخلي هم از به  تر مي مشروع بودن كارشان مطمئن

م از كار خود دست باز هكردند  رسميت شناختن شان امتناع مي
المللي و نهادهاي كارگري را به عنوان  داشتند و استناد به قوانين بين برنمي

  دادند. مشروعيت كار خودشان ارائه مي
هاي ديگر نظير انتشار اخبار مربوط به كارگران دستگير شده و  حمايت

ه ي خوبي براي فعاالن كارگري باشد. ك تواند پشتوانه زنداني و يا اخراجي مي
  هاي مستقر در خارج كشور با اين مساله  ها و گروه متاسفانه برخي از رسانه

  
  

  
  

كنند و برخي  كنند. بر روي بعضي تبليغ زيادي مي مي گزينشي برخورد
سپارند. گاه دوري و نزديكي فكري در اين تبلغات  ديگر را به فراموشي مي

  موثر است كه اصال مساله جالبي نيست. 
سياري از نيروهاي فعال كارگري و اجتماعي تن به مهاجرت اين مساله كه ب

اند، درتضعيف فعالين كارگري موثر بوده است. هم چنين درگير شدن  داده
در گذشته بسياري از نيروهاي فعال اجتماعي درمبارزات مستقيم سياسي 

 60سبب غفلت آنان و يا جدايي از مبارزات كارگري شده است. در دهه ي 
هاي مستقل  هاي كارگري و از بين بردن تشكل كوب فعاليتبه موازات سر

بسياري از فعالين كارگري يا به مهاجرت رفته و يا درگير فعاليت مستقيم 
كه در هاي كارگري را  فعاليت هستند كساني كهسياسي شدند. هنوز هم 

به صورت مشخص قبول ندارند و آن را شرائط موجود خصلت  علني دارد 
يا آنكه هر نوع حركت صنفي  دانند عاليت تحقير آميز!! ميبه صورت فبعضاً 

يا هر گونه فعاليت علني را به نوعي سازش با  سنديكاليسم دانسته و را
غافل از آنكه بدست آوردن جايگاه كنوني براي دفاع  كنند. حكومت تلقي مي

بلكه  آشكار از حقوق طبقه كارگر امري نبوده است كه بسادگي بدست آيد.
اگر امروز به طور مستقيم كسي را به  به گام مبارزه بدست آمده است. با گام

كشند، به دليل  خاطر عضويت در تشكل هاي كارگري به محاكمه نمي
گير سالياني دراز است. هيچ كدام از نهادهاي كارگري  مبارزات كسترده و پي

يادي اند. هر چند فعاالن كارگري ز در هيچ دادگاهي، غير قانوني اعالم نشده
اند. بدست آمدن چنين جايگاهي به سادگي  هاي ديگر محكوم شده به  بهانه

نبوده است. جنبش كارگري امروز ميراث ساليان دراز مبارزات كارگران 
وطرفداران حقوق كارگر  از دوران گذشته  تا به حال است. حتي ميراث 

  اند.  همان مهاجريني است كه به هر دليل مجبور به مهاجرت شده
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هاي مستقر در مهاجرت را كه به هر دليل مجبور به  ي گروه همه ن شخصاًم
ي كارگر و مدافع حقوق زحمتكشان  اند و طرفدار طبقه اين مهاجرت شده

دانم اما  ي كارگر مي هستند با هر گرايشي كه دارند جزء دوستان طبقه
ي را كنند كه اگر يك اين دوستان از مسايل داخل ناآگاهند و گمان مي بعضاً

اند. در حالي  تقويت و ديگري را تضيف كرده به جنبش كارگري كمك كرده
هاي مختلف جنبش كارگري كه در اين شرايط سخت شكل  كه گروه

گرايي نبوده است كه با يك يا چند  اند، بر مبناي تصادف يا اراده گرفته
د محصول مبارزه در ابعا گيري گروه ديگر تقويت يا تضعيف شوند، آنها موضع

هاي مختلف  گوناگون هستند و ريشه در اين مردم دارند و متعلق به بخش
هاي خارجي  و گروه. متحد شوندتوانند باهم  جنبش كارگري هستند كه مي

اي كه از گذشته دارند آنها را در اين اتحاد تشويق كنند  توانند با تجربه مي
اعي از هر نوع اي اجتمه تر گروه زيرا اين اتحاد است كه به همكاري نزديك

شود و ضامن حفظ و بقاء هر نوع اتحاد ديگري است. اتحاد  منجر مي
هاي مردمي و  هاي واقعي خواسته هاي بدون ارتباط با همبستگي زمينه گروه

كارگران و زحمتكشان دوامي نخواهد داشت و به همانگونه كه شاهد هستيم 
  زود گذر است. هاي جدا از ارتباط واقعي با مردم ميرا و نزديكي گروه

هاي كارگري تاثيري  مو ضوع ديگري كه توانسته است بر فعاليت
طرح غير قابل انكار بگذارد  طرح هدفمند سازي يارانه ها است. 

تاثير خود را بر زندگي كارگران و سال  2ها پس از  سازي يارانه هدفمند
زحمتكشان گذاشته است. تورمي وحشتناك كه منابع مستقل آن را باالي 

هاي  گسيخته واحد دانند و در مقابل بيكاري و تعطيلي لجام درصد مي 50
توليدي و اقتصادي شرايطي را بوجود آورده است كه كارگران همگي بايد 
بيش از يك كار داشته باشند و به هيچ عنوان يك شغل كفاف زندگي را 

جنگند تا شرايط  دهد. به همين جهت بيشتر مردم در شرايط حاضر مي نمي
در عين حال اقشار روستائي وحاشيه نشينان شهري،  وجود را حفظ كنند.م

اند. به طوري كه قطع آن  هاي اين طرح وابسته شده به در يافت يارانه
هاي اجتماعي وسيعي را به همراه داشته با شد. هم اكنون  تواند تنش مي

 خود مسئوالن به افزايش جرم و جنايت كه در اثر باالرفتن تورم و گران
شدن اجناس ما يحتاج عمومي، سير صعودي وحشتناكي داشته، اعتراف 

  كنند . مي
گردش اقتصادي درجامعه ايران به صورت يك بازار مالي ،عالوه بر همه

بسيار گسترده و وسيع درآمده است كه در آن پول نفت با يك چرخش 
مالي  هاي علني در بازار (موسسات شود و بهره ساده به بازار مالي سرازير مي

درصد در ماه) و اين مساله نشان  6( درصد است 70تا  60غير بانكي) بين 
دارد، موسسات مالي به صورت علني ربا خواري  از رونق گسترده اين بازار

كنند و اين مساله از نظر مردم و حتا  بازار آزاد تعيين مي در نرخ بهره را
كمتر كسي از  پوشي در حال حركت است. نهادهاي رسمي بدون هيچ پرده

هايي با بهره رسمي استفاده كند. اين نتيجه  تواند از وام مردم عادي مي
هاي  آن پول عالوه بر گذشته است. ودوسال ها در  سازي يارانه هدفمند

ها به طور كلي سر از بازار داللي در آورده است  سرازير شده در بحش يارانه
 توليد گسترش داده است وبخش با تضعيف احتكار را  بازار رباخواري و و

ت كه عواقب فاجعه سانده اشهاي توليدي را به تعطيلي ك بسياري از كارگاه
در عين حال اين گردش بازار مالي سبب  شود. بار آن هر روز آشكارتر مي

هاي  اي خاص شده است كه نشانه تجمع بيش از حد ثروت در دست عده
منازل مسكو ني بسيار پر زرق  هاي گران قيمت و آنرا در استفاده از اتومبيل

كنيم. كه گاه نمونه آنهارا در كشورهاي ديگر كمتر  وبرق مشاهده مي
كنيم. به تعبيري ايران بهشت خوشگذرانان شده. كه نمايانگر  مشاهده مي

هاي اجتماعي  ايجاد فاصله طبقاتي وحشتناك است. و اين امر سبب تنش
  . اي نه چندان دور خواهد بود وسيع در آينده

در اين جا بد نيست به مسئله اعتراضات ومبارزات وسيعي كه در 
  صورت گرفت نظري بياندازيم .  89و 88سالهاي 

به صورت  89و  88هاي  اينكه چرا كارگران و زحمتكشان در اعتراضات سال
  مساله بسيار روشن است. ،مستقل مشاركت نداشتند

 اعتماد نداشتند و كارگران و زحمتكشان به اين اعتراضات و رهبري آن
كردند و بيشتر آن را  همواره احتمال سازش را ميان دو جريان مطرح مي

اند.  دانستند كه در سي سال گذشته حاكم بوده ها مي دعواي داخلي جناح
ها، كارگران وزحمتشكان را جز براي پاي صندوق راي و  هيچ كدام از جناح

ساله براي فعاالن كارگري اند. اين م خواسته كشي براي رقيب نمي يا لشكر
نفر از  200روشن بوده است زماني كه يك ماه قبل از انتخابات حدود 

فعاالن كارگري را در مراسم روز كارگر در پارك الله بازداشت كردند، همين 
به نوعي اين دستگيري را تاييد كردند و  ......طلب در سايت  حضرات اصالح

كه مجوز نداشته است. حال چگونه  اين تجمع را از آن جهت محكوم كردند
هايي مشاركت  كه كارگران با پرچم مشخص در تظاهراتشتند انتظار دا

داشته باشند كه رهبري آن در دست چنين افرادي است. به گمان من 
تر از آن است كه آلت دست اين جناح و يا آن  جنبش كارگري امروز آگاه

اي آزادي و دموكراسي باشد، جناح شود. هر چند از هر گونه اعتراضي كه بر
ولي  گيرد. حمايت كرده و در كنار ساير اقشار قرار دارد و از آن فاصله نمي

كند. كه  آگاهانه خود را سياهي لشكر يكي از جناح هاي سرمايه داري نمي
  اين مسئله جاي خوشبختي است.

پراكندگي نيروهاي كارگري و هم چنين شود به  اما بحث ديگر مربوط مي 
همواره مورد بحث فعالين كه  هاي كوچك له زنان و مساله كارگاهمسا

اي و ساختماني كه بسيار سيال  كارگري بوده است. بخصوص كارگران پروژه
اي و  هاي كوچك و كارهاي پروژه هستند. بسياري از كارگران ميان كارگاه

ساختماني مشترك هستند و متناسب با وجود كارگر در هر بخش از يك 
كنند. به همين جهت يك نيروي سيال  قسمت ديگر كوچ مي قسمت به

تراشكاري  ،هاي گوناگون مانند مكانيكي كارگري كه اغلب داراي مهارت
هاي ديگر  و انواع مهارتو كارهاي ساختماني و صنعتي مختلف  ،جوشكاري،

اي مشغول به كار است كه  است به صورت سيال در كارهاي موقتي و پروژه
كند بسياري از آنان با كمتر شدن كار در  ا نيز تحمل ميبيكاري زيادي ر

ي شخصي و يا  هاي زمستان و غيره به مسافركشي با وسيله فصل
  آورند. فروشي و غيره روي مي دست

در مقابل نيروهاي ديگري همانند، معلمان، پرستاران، روزنامه نگاران و 
ود را در برابر بطور مشخص نيروي كار خكاركنان ارتباطات و.. هنرمندان، 
كه داراي آگاهي  اند كارگري جديداقشار اين ها همه  فروشند. دستمزد مي

آماده بوده  اند و شرايط  بااليي نيز هستند و در هر زمان كه توانسته
ن دو صنعت بسيار بزرگ يكي آاند. عالوه بر  هاي خود را تشكيل داده تشكل

بر طبق قانون ، دروسازيصنايع نفت و گاز و پتروشيمي و ديگري صنايع خو
هاي اسالمي كار، وهر  حق ايجاد هيچ گونه تشكلي را ندارند، حتا انجمن

گونه حركتي درجهت ايجاد تشكل در آنها با برخورد سريع نيروهاي امنيتي 
سال گذشته اعتراضاتي در اين صنايع  اما در چندشود. و انتظامي مواجه مي

و به خصوص چندين ، و تبريز راز جمله ايران خودرو و پتروشيمي ماهشه
 هائي همراه بود. اعتراض در پارس جنوبي صورت گرفت كه بعضاً با موفقيت

و در تعدادي  از جمله خواهان ايجاد تشكل بودندهاي آنها صنفي و  خواسته
كه تا چه حد كارگران اين  . اينهاي ايجاد تشكل فراهم شد از آنها زمينه

ها را به مسوالن بقبوالنند بستگي به  لصنايع بتوانند خواست ايجاد تشك
هاي آينده در اين صنايع و مجموع شرايط حاكم بر كشور دارد. و  حركت

چنين كارگران كارگاه هاي كوچك و فصلي نيز مي توانند از طريق  هم
متشكل شوند كه ،محالت و يا سازمان ها و كانون هاي آزاد محالت كارگري 

تواند در ايجاد تشكل كارگران پراكنده  ميهاي آنان  در اين زمينه فعاليت
  ..موثر باشد 

******* 



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ٩٨  109ي  آرش شماره

دانم كه در انتها به سوالي كه از من در باره تغييرا ت  مناسب مي نكته :
اخير در سنديكاي شر كت واحد كرده بوديد بپردازم. به نظر من اين 

فعاالن  ها و تغييرات امر داخلي اين تشكل كارگري است و شيوه تشكل
ي در اينجا بر آن است كه در امور داخلي يكديگر دخالت نكنند هر كارگر

كنند.  چند از دادن مشورت به يكديگر در صورت در خواست كوتاهي نمي
چنانكه در جريان تغييرات داخلي سنديكاي هفت تپه نيز به همين ترتيب 

هاي كارگري افرادي عاقل بالغ و آگاه  عمل شد. به نظر من اعضاي تشكل
آيند. دخالت بيجاي ديگران به  و از پس حل مشكالت خود بر ميهستند 

تواند به  گيري به نفع يكي و محكوم كردن ديگري تنها مي خصوص موضع
آتش اختالفات دامن بزند. امري كه بيشتر خوش آيند دشمنان طبقه كارگر 
است. اطالع رساني در زمينه تحوالت داخلي سنديكا نيز بر عهده خود اين 

باشد كه تا به حال در حد لزوم انجام شده است. با اميد به  ميعزيزان 
  تر براي مبارزان كارگري در سراسر جهان. اي روشن آينده

) نظام سر مايه داري هر جا كه در تنگناي بقاء خود قرار گرفته است به 2
ها متوسل شده است. حمايت همه جانبه از رژيم به  ترين ايدئولوژي رذيالنه

گراي اسرائيل به عنوان اولين حكومت بنيادگرا در قرن گذشته غايت بنياد 
اي  ترين تفكرات فرقه گيران و ارتجاعي پارتي و جن و راه انداختن جنبش تي

هاي بارز اين امر است.  خواه، از نمونه ها در صورت حزب جمهوري مورمون
چنين تقويت بنياد گرائي در كشورهاي اسالمي و گسترش طالبان و  هم
هاي آمريكا و پاكستان براي مقابله با روشنفكران و  عده توسط دولتالقا

هاي مشخص آن است. كه در اين زمينه اعترافات  نيروهاي مترقي از نمونه
صريح سردمداران قدرت هاي سرمايه داري در تقويت بنيادگرائي مويد آن 

 است.
*  

  
  

  

  بيكاري، غول عظيم وحشتناك
  آيت نيافر

 پاسخ اول:

) گذشـته، تمـامي تالشـش را بـا     1380-1360گر ايران دو دهه (طبقه كار 
هـاي انقالبـي    اعتراضات و اعتصابات جهت بازپس گيري، دستاوردهاي سـال 

هـا، عقـد قـرارداد     به كار برد. اما در چند سال اخير، تعويق حقـوق  60 -57
دائم و اخراج و بيكارسازي و افـزايش دسـتمزدها محـور اعتراضـات گرديـد.      

% كارگران شاغل را كارگران موقت و سـفيد امضـاء تشـكيل    80ي اينك باال
  دهد. مي

اين وضعيت طبقه كارگر ايران است. كارگران در شرايطي هستند كـه فاقـد   
امنيت شغلي هستند و تمام هم و غم آنان، داشتن امنيت شغلي است كه از 

  آن حداقل دستمزد، برخوردار باشند.
همـواره كـارگران شـاغل موقـت را     بيكاري غول عظيم وحشتناكي است كه 

كند و كارگران نگران از اين بيكاري به حداقل سطح معيشت كـه   تهديد مي
  اند. آنان را حفظ نمايد، تن داده

اين معضل كـوچكي نيسـت. كـارگري كـه پشـتوانه اجتمـاعي و سياسـي و        
رود كه نام آن اجبار است و اجبـار اسـت    خانوادگي را ندارد به تنها راهي مي

  كند. ..، در ايران طبقه كارگر شرايط بسيار خاصي را تجربه مي....
حتــي از آشــنايي و كمتــرين اطالعــاتي از تشــكل كــارگري برخــوردار  -1

 نيست.
دار و مطلع نيز مشكل ديگري است. (تحـت   عدم حضور كارگران سابقه -2

قانون تعديل نيـرو، بخـش انبـوهي از كـارگران سـابقه دار را از محـل       
 ).كارشان خارج كردند

 هاي كارگري. عدم وجود تشكل -3
 گير فشارهاي پليسي.   افزايش چشم -4

عالوه بر معضالت برشمرده فـوق، طبقـه كـارگر ايـران اكنـون در شـرايطي       
تـوانم اصـطالح    شود با مثال بهتر بيان كرد. (شايد مـن نمـي   قراردارد كه مي

  خاص آن را پيدا كنم)
عمل فنر به خاصـيت  شود، يعني  خاصيت فنر اين است كه با فشار جمع مي

فنري آن است. اما اين خصوصيت، ويژگي خاص خودش را دارد. تحت فشار 
بيشتر، نيرويي كـه بـه آن وارد شـده اسـت، تبـديل بـه پتانسـيل معكـوس         

شود. خصوصيت رها شدن فنر در قدرت آن است. معموالً فشـار بيشـتر،    مي
دش بيشـتر  گردد. اگر اين فشار از زمـان خـاص خـو    باعث انعطاف بيشتر مي

شود. انقالبي براي  گردد، تمام اين فشار تبديل به نيرويي عظيم معكوس مي
  آزاد سازي خويش.

كاهش اعتراضات و اعتصابات جدا از شرايط ذكر شده بـاال نيسـت. وضـعيت    
سياسي اقتصادي اجتماعي ايران و به ويـژه كـارگران بسـيار خـاص اسـت و      

  ه باشد.شايد تاكنون در تاريخ اجتماعي تجربه نشد
هاست كـه مرتـب    اي در ميان طبقه كارگر سال ازسويي كاركرد پليس حرفه

  يابد. افزايش مي
  الف : اخراج و تهديد و دستگيري كارگران معترض

  هاي مداربسته باالي سر كارگران  ب : نصب دوربين
هاي مهندسي شده مانند طـرح   ج : كاهش روزافزون سطح معيشت با برنامه

  تعديل نيرو كه موجب اخراج هزاران كارگر شد. تحوالت اقتصادي و
  د : .........................

تعطيلي روزافزون مراكز توليدي و خدماتي، كارگران را به لب پرتگاه كشانده 
ها به داليل مختلف سياسـي و   ها، تعطيلي كارخانه است. البته قبل از تحريم

  بوده است.هاست كه رايج شده و رو به افزايش  اقتصادي سال
گيـر داد. وقتـي كـارگري محـل      ها نيز اين تعطيلي را افـزايش چشـم   تحريم

بينـد،   كارش منبع تغذيه و زنده ماندن خـودش را در معـرض تعطيلـي مـي    
طبيعتاً، تمامي هم و غم آن است كه در درجه اول محل كارش (بقاء ايشان) 

اع خـود قـرار   بايد باقي بماند. اين معضل بزرگ مطالبات ديگر را تحت الشـع 
نمايد. فروپاشـي   دهد، اين امر شرايط زندگي را به مراتب بدتر از قبل مي مي

اي را همراه دارد. ليكن تنها منوط بـه طبقـه    اقتصادي، اثرات بسيار گسترده
  كند. شود. چنين شرايطي كل جامعه را تهديد مي كارگر نمي

گويم كل جامعـه)   و آيا اينكه شانس بهتري يا بدتري براي كارگران (من مي
توان در اين باره پيشگويي دقيقي كرد.  همراه دارد؟ اين چيزي است كه نمي

توانيم علوم اجتماعي را مانند علـم رياضـيات و فيزيـك و نجـوم،      هرگز نمي
  محاسبه كرد. 
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تـوان حركـات    علوم دقيقه قابل محاسبه هستند. با پيشرفت تكنولـوژي مـي  
يشگويي كرد و معادالت رياضي را مي توان ها را محاسبه و پ سيارات و ستاره

محاسبه كرد و نتيجه گرفت اما علوم اجتماعي كه شامل تغيير و دگرگـوني  
توان مانند علوم دقيقه پيش بيني كـرد. امـا    اجتماعي را در پي دارد، را نمي

العموم گفت اين است كه روز به روز به افق آينده جامعـه   توان علي آنچه مي
شويم. اما اين افق چيست؟ كه دگرگوني را باردار است. اين  ايران نزديك مي

ها هم به تركيـب و تحـرك و وزن    دگرگوني چيست؟ البته حاصل دگرگوني
شود كه متأسفانه طبقه كارگر از كمترين تشكل  اجتماعي طبقات مربوط مي

صنفي نيز برخوردار نيست. حال آنكه در تحـوالت اجتمـاعي وجـود احـزاب     
زنند. متأسفانه و متأسفانه طبقـه   و قدرتمند حرف آخر را مي سياسي با نفوذ

كارگر ايران از هر دو اين مولفه تشكل صنفي و سياسـي خـودش برخـوردار    
هـاي   نيست. اما در دوران انقالبي آيا طبقه كارگر قادرخواهد بـود بـه مؤلفـه   

فوق دست پيدا كند يا نه؟ واقعاً سوال بزرگ مجهولي است. باز هـم بسـيار،   
  سيار قابل تأسف است.ب

  
  :پاسخ دوم

پاسخ اين سوال را در مبحث جوابيه سوال يك جواب دادم. ليكن مبحث را  
  دهم. ادامه مي

درصورتي وضعيت طبقه كارگر تغيير مي كند، يعنـي از حالـت تـدافعي بـه     
(البته اين گونه وصف به نظرم درست نمي آيد دفـاع و   .حمله بدل مي شود

  حمله !!؟)
توانيم از شرايط موجود در كل جامعه جدا  ني طبقه كارگر را نميشرايط كنو

كنيم. زيرا كه شـرايط عمـومي جامعـه ايـران درگيـر شـرايطي نامتعـادل و        
  غيرمتعارف اجتماعي سرمايه داري است.

اين وضعيت اقتصادي رايج در ايران بركسي پوشيده نيست . چنـين اوضـاع   
ني برخوردار باشد. بنابراين تغييـر  اقتصادي و سياسي نمي تواند از عمر طوال

  به تغيير اوضاع عمومي جامعه وابسته است. "وضعيت طبقه كارگر دقيقا
يـابي طبقـه    توان به سازمان لذا در پروسه تغيير اوضاع سياسي اجتماعي، مي

  كارگر اميد بست.
گردد. اگر طبقه كارگر بتواند  درآن شرايط كه از يك پروسه تغييرات آغاز مي

تواند وضعيت خود و شـايد كـل    العاده ببرد، مي اي فوق شرايط استفادهاز آن 
جامعه ايران را نيز به سود خـود تغييـر دهـد. آن شـرايط تأثيرگـذار در آن      
پروسه تحوالت اجتماعي نيز به فاكتورهايي نياز دارد. كه در جايگاه مناسب 

  توان بحث را تداوم بخشيد. اين موضوع مي
ان طبقه كارگر نيز امر مجهولي نيست. همواره گفتـه  وظيفه پيشروان و آگاه

شده و بارها در اين باره مكتوبات فراواني ارائه شده اسـت. آگـاهي دادن بـه    
يــابي طبقــه كــارگر مشــروط بــه درك  طبقــه كــارگر و كمــك بــه ســازمان
تواند امر آگاهي دادن پيشـروان را نيـز    خردمندانه و واقع بينانه است كه مي

هان طبقه كارگر در هر زماني و در هر شرايطي اگـر بتواننـد   موفق سازد. آگا
موقعيت اجتماعي را به درستي و به نفع طبقه كارگردرك كنند و تشـخيص  

توانند براي طبقه كارگر مفيد واقع شوند. هم اكنـون امـر تشـكل     دهند، مي
يابي مهمترين نياز اجتماعي طبقه كارگر است. به همين دليـل پيشـروان و   

اي و بـه هـر طريـق     ملي و آگاهان طبقه كارگر بايـد از هـر روزنـه   رهبران ع
ممكن كارگران را تشويق به تشكل يـابي كننـد. هـر تشـكلي كـه برايشـان       

  ممكن و مقدور و دسترشان باشد.
  

  پاسخ سوم:
به نظر من طرح سوال توهم دار است. زيرا كه اگر واقعـاً كـارگران بـه امـر      

قـادر بـه متشـكل شـدن بودنـد، (موانـع        بسيار مهم تشكل پي برده بودند و
  پليسي و امنيتي) سازمان يابي كارگران بسيار تسهيل مي شد.

تمام مشكل كارگران ايران عدم پي بردن به امر تشكل يـابي اسـت. تشـكل    
بايست به اين امر مهم  نزد كارگران يك واژه غريب است. كارگران چگونه مي

غلي، اين وظيفـه و نيـاز متشـكل    بردند!؟ ازسويي ديگر عدم امنيت ش پي مي
  ها نيز دست وپاي كارگران را بسته است . شدن را پس رانده است. سركوب

يـابي كـارگران: آيـا كـارگران، مطبوعـات پررونـق كـارگري در         و اما تشـكل 
هـا را كنـار خـود داشـتند؟ آيـا       اي تشكل دسترس داشتند؟ آيا مبلغان حرفه

هـاي كـارگري    اي مبني بـر تشـكل   مهرسانه عمومي به غير از مطبوعات، برنا
  ارائه داده است؟

مشكل و معضل اساسي طبقه كارگر تنها همين امـر اسـت. آنچـه در ميـان     
اي اسـت كـه    شان هست، همـان وسـايل رسـانه    كارگران رايج و در دسترس

اي  دقيقاً در خدمت نظام سرمايه داري است. در ايران كه اگر بخواهي با واژه
يش برويد، مي توان گفت بداقبال ترين كـارگران دنيـا   مثل شانس و اقبال پ

كارگران ايران هستند. نه تنها دائم ترس و وحشت پلـيس را بـاالي زنـدگي    
بينند، بلكه آنچه رسانه است تمامي آنها در خدمت عدم آگاهي يابي  خود مي

كارگران بـه كارگرفتـه شـده اسـت. واقعيـت ايـن اسـت كـه چنـد تشـكل           
كالسيك در ايران هست كه دور از دسترس كارگران غيرمتعارف و حتي غير

  است  و اينها قطره اشكي در اقيانوس هستند.
هــاي كالســيك متعــارف نظــام ســرمايه داري همــان ســنديكاها و   تشــكل
  ها آشناست. ها هستند كه اوالً براي گروه اندكي از كارگران، اين واژه اتحاديه

ارف جهان سرمايه داري از هاي متع پس در حقيقت و در واقعيت تنها تشكل
  بخت و اقبال شكل گيري برخوردار هستند.  

تشكلي مانند نام شـوراها، از هـزاران كـارگر موجـود در ايـران بـه جسـارت        
توان گفت كه هرگز يك كارگر هم از سابقه شوراهاي انقالبي در سـالهاي   مي
ايران و در انقالب روسـيه، خبـر ندارنـد. پـس مـا در شـرايطي زنـدگي         57
كنيم كه همه فاكتورهاي موجود نظام سرمايه داري در سراسـر زنـدگي،    يم

تمامي كارگران دنيا دست باال را دارد. طبقه كـارگر ايـران حتـي از تشـكيل     
سنديكا و اتحاديه محروم هستند. در زمينـه حقـوق بشـر، در ايـران صـدها      

ريكـا و  هاي جهاني مانند صداي ام زنداني سياسي وجود دارد. اما اخبار رسانه
بي بي سي صداي انگليس از زندانياني نام مي برند كه ذهنيت زندانيان نـام  
برده شده نزديك به ذهنيت آنان و يا كامالً هم سو با ذهنيت صـاحبان ايـن   

اي است. شايد به ندرت و يا اتفاقي اخباري از زنـدانيان   هاي غول رسانه بنگاه
  اشند.سياسي فعاالن كارگري غيرسنديكايي نام برده ب

به اعتقاد من شـانس و غيرشـانس، تشـكل هـاي متعـارف كالسـيك ماننـد        
سنديكا و اتحاديه ها، رشد يابنده هستند، حتي اگر تنها نام اين تشكل را به 
يدك بكشند بدشانسي و بداقبالي كارگران ايران از آن جهت است كه دولت 

هاي  اوله نامهيك از مق كدام است و هيچ )ILOايران عضو سازمان جهاني كار (
  كند ؟ آن را اجرا نمي

دو تشكل واقعي متعارف در ايران درحال شكل گيري بود كه در نطفه خفـه  
ها كارگران عضو هيئت مديره اين سنديكاها در  گرديدند و هنوز پس از سال

  زندان به سر مي برند ، 
  در سوال روي اين جمله تأكيد شده است.

  "ن كارگران فعاليت كرد.چگونه مي توان در جهت متشكل كرد"
به نظر من بايد به سراغ رسانه اذهان عمومي رفت و اذهان عمومي كـارگران  
را با تشكل يابي و چگونگي آن و تأثيرات سودمند آن را بـه كـارگران شـرح    

هاي كارگري و تشـكل يـابي كـارگران اينـك بـه خـالف        داده شود و تشكل
بايد با معضالت فراواني راه  جريان فكري سياسي در ايران تبديل شده است.

  را طي نمود.
هـاي   تر است تا تشـكل  هاي محدوده كاري كارگران، عملي به نظر من تشكل

محلي. زيرا داخل محدوده كاري، بخش مهمي اززندگي كارگران با هم گـره  
خورده است. ماتريال كار جلوي چشمشان است. همه كـارگران مطالباتشـان   

. مطالبات ملمـوس اسـت. روابـط خـارج از     در محدود كارشان مشترك است
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كارخانه و محدوده كاري، اكنون در ايران به صفر رسيده است. حتي رفت و 
ها  آمدهاي خانوادگي بسيار كم رنگ شده است. در محالت به ندرت خانواده

از محل كار يكديگر خبر دارند. بنابراين اگر تشـكلي بخواهـد شـكل بگيـرد     
  است.همان محدوده كار كارگران 

  
  پاسخ چهارم  

ميان مبارزه صنفي طبقه كارگر با مبارزه سياسي اين طبقه بـراي برچيـدن   
نظام سرمايه داري، اين دو جدا از يكـديگر نيسـتند. زيـرا كـارگران اگـر در      
عرصه صنفي نتوانند به تشكل ابتدايي و ضروري خود دست يابند و براي آن 

ايه داري بيهـوده اسـت.   مبارزه نكنند سـخن گفـتن از لغـو مناسـبات سـرم     
مگراينكه شرايط بسيار ويژه و خاص انقالبي منجر به متشكل شدن كارگران 

  براي كسب قدرت سياسي را مقدور نمايد.
هـاي صـنفي سياسـي خـود      اگر همين امروز كارگران قادر نباشند در تشكل
اي نـامعلوم بسـيار مشـكل و     متشكل شوند، پيش گويي براي فـردا و آينـده  

  ست .ناممكن ا
البته مبارزه طبقاتي، طبقه كارگر همين امروز هم به نوعي سياسي محسوب 

گردد. زيرا كه هنگامي اعتصاب و ايجاد تشكل و هرگونه اعتـراض جهـت    مي
كسب مطالبه به اعتراضات خياباني بيانجامد و كارگران سركوب گردند. ايـن  

نـد ايـران،   مبارزه طبقاتي ديگر، مبارزه صنفي محض نيست. در كشوري مان
مبارزه طبقاتي تنگاتنگي رايج است. در يك سو سـرمايه داران و كارفرايـان   
كه براي كسـب سـود بيشـتر و تـأمين امنيـت و تـداوم مناسـبات موجـود         
اجتماعي تمامي تالش خود را به كار مي برند، و از سويي ديگر طبقه كارگر 

ت كسـب  و اقشار ذينفع كه از اين مناسـبات جـاري ناراضـي هسـتند. جهـ     
مطالبات اقتصادي و اجتماعي كه خواه ناخواه رنگ و بوي سياسي را نيز بـه  

  همراه خود دارد.
اين مبارزه طبقاتي هميشه و همواره موجود و رايج است. حتـي اگـر حـزب    
سياسي طبقه كارگر موجود نباشد و هدف مستقيم كسب قدرت سياسـي را  

ظ و تداوم منـافع طبقـاتي،   درپي نداشته باشد.، اين مبارزه طبقاتي براي حف
بين طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار هميشه موجود و جاري و زنـده اسـت.   
اين مبارزه طبقاتي خود به خود سياسـي محسـوب مـي گـردد. نمـي تـوان       
اعتراضات كارگري را تنهـا و تنهـا مبـارزه اقتصـادي تصـوركرد، حتـي اگـر        

مشخص اقتصادي را درپي اي و كامالً  اعتراضات طبقه كارگر، مطالبات نقطه
  خود داشته باشد.

اساس اين مبارزات كه حاصل مناسبات اجتمـاعي سـرمايه داري اسـت بـه     
منزله اعتراض به موجوديت كل نظام سرمايه داري است. زيرا كـه نـابرابري   
اقتصادي، مشخصه موجوديت و هويت اين نظام سـرمايه داري اسـت. پـس    

بنياد منافع اقتصادي شكل گرفتـه   هويت و موجوديت نظام سرمايه داري بر
  است.

هاي موجود سياسـي، فرهنگـي و .... جهـت تـأمين و      تمام بنيادها و سازمان
تداوم اين مناسبات سرمايه داري كه تمامي جامعـه را دراختيـار دارد، تنهـا    
براي موجوديت اين مناسبات اقتصادي نظام سرمايه داري تشكيل و تعريـف  

اعتراضي عليه نظام اجتمـاعي موجـود را معنـا     و تفهيم شده است . پس هر
اي و مقطعـي طبقـه كـارگر تنهـا و تنهـا اقتصـادي        مي دهد. مطالبات نقطه

صرف نيست. زيرا اين مطالبات جهت تأمين و تداوم همـين زنـدگي طبقـه    
كارگر، هميشه موجود است. نابرابري اقتصادي هويت و موجوديت و اسـاس  

دهد و چون اين موجوديت (مناسـبات   ل مياين نظام سرمايه داري را تشكي
سرمايه داري ) تنها و تنها براساس ايـن نـابرابري اقتصـادي تشـكيل و پـي      
ريزي شده است، هر اعتراضي داراي اين هويت است كـه بـه ايـن نـابرابري     

؛ و اين هويت است كه مبارزات همين امروز و داخل "نه"گويد  اقتصادي مي
  د.نماي همين نظام را سياسي مي

تنها مطالبه يك جفت دستكش و كفش، به اين معنا نيست كه طبقه كارگر 
اش نداشتن  موجوديت اين نظام سرمايه داري را پذيرفته باشد و تنها مشكل

يك جفت دستكش باشد؛ نه اين نيست. آيا همـه مطالبـات تـاكنوني طبقـه     
كارگر تنها يك جفت دستكش يا كفـش يـا سـرويس ايـاب و ذهـاب بـوده       

طبقه كارگر خواهان تمامي وسايل زنـدگي اسـت. او در پـي برابـري      است!؟
خواهد، فردا دستمزد اضافه، پس فردا مسكن  اجتماعي است. امروز كفش مي

و فرداهاي ديگر آنچه در زندگي ندارد و از او گرفته شـده اسـت را خواهـان    
اش بـيش   است. اوتمامي آن را ميخواهد و براي عنوان كردن تمامي مطالبات
  از هرچيزي نياز به آزادي دارد. ابراز وجودش را نيز خواهان است.

خواهـد   كش نيست. آن چيزي را مي كلمه آزادي ديگر تنها يك جفت دست
تواند آن را بدهد. آن هويت و موجوديت نظام سـرمايه   كه سرمايه داري نمي

  داري است. كه اساساً با موجوديت هويت انساني مغاير است.
آن زندگي انساني هستند كه فاقد آنند؛ طبقه كـارگر دقيقـًا    كارگران در پي

به خاطر همين (زندگي انساني) بالنده است. جنبش كارگري حـاوي هويـت   
هـا را از آن   انساني است. آن هويتي كه از پيدايش طبقات اجتمـاعي، انسـان  

هـاي اجتمـاعي    اند. طبقه كارگر با اين پرچم به اولين صف جنبش تهي كرده
ها و ايده پردازان نظـام سـرمايه داري بـه ايـن امـر       است. تئوريسين درآمده

هـا را تشـكيل    واقفند و براي پاسداري از منافع مقدس سرمايه داران، دولـت 
ها براي همـين امـر اسـت كـه سـركوب سـازمان دهنـدگان         اند و دولت داده

تـر از   اعتراضات كارگري و ديگـر اعتراضـات اجتمـاعي را بـراي خـود مقـدم      
هـا كـه    دانند. به همين دليل اسـت كـه معمـوالً سوسياليسـت     زي ميهرچي

پرچمداران اعتراضات اجتماعي هستند، هميشه به مرغ عزا و عروسـي خـود   
  تبديل مي شوند.

مبارزه طبقه كارگر يك جنبش اجتماعي زنده و پوينده و بالنده اسـت. زيـرا   
را تشكيل اي  درصد جمعيت هر جامعه 90كه او خواهان آن چيزي است كه 

دهد. جنبش ضد واسـتريت دقيقـاً نماينـده جنـبش اجتمـاعي بـود كـه         مي
اند. طبقه كارگر به اين  هاست كارگران پرچم آن را بر دوش خود كشيده سال

درصد جمعيـت جهـان    90معنا بالنده مي شود كه خواهان دنيايي است كه 
سـعادت   اند. بالندگي اين جنبش به اين معناسـت كـه   را از آن محروم كرده

  كل جامعه انساني را در پي خود دارد.
اگر مطالبات طبقاتي طبقه كارگر را از جنـبش اجتمـاعي آن جـدا كننـد، و     
آنگاه برآن نام مطالبات صنفي بگذارند، ابتـدا بـه سـاكن طبقـه كـارگر را از      
جامعه طبقاتي جدا و بر او نام صنف را مي گذارند؛ و طبقه كارگر را ابتدا بـه  

ها براي آن است  سازند. تمام اين تالش اش تهي مي بش طبقاتيساكن از جن
كه به طبقه كارگر تفهيم نمايند كه يك صنف قادر به كسب قدرت سياسـي  

توانـد تشـكيل شـود. جامعـه      ايي فراي اين جامعه موجود نمي نيست. جامعه
اي است كه از ازل تا ابد چنين است و بايد باشد. اين تزهاي  طبقاتي، جامعه

هـا   س نظريه پردازان و مديران نظام سرمايه داري است كه اكنون دولتمقد
  كشند. آن را بر دوش مي

سخن در اين باره افزايش يافت. زيرا كه در ايـن بـاره حـرف و سـخن هـاي      
هـا كـه بـه نظـام سـرمايه       فراواني را درميان جنبش كارگري و ديگر جنبش

  متداول كرده اند. "نه"گويند  داري مي
ان، ابتدا به ساكن انساني است كه درطول تاريخ طبقـات اجتمـاعي   درباره زن

هـاي مضـاعفي قرارگرفتـه انـد. زنـان موقعيـت اجتمـاعي         همواره تحت ظلم
هـاي اجتمـاعي در يـك اجتمـاع      خاصي دارند كه درايـن موقعيـت جنـبش   

خورند. ويژگـي آنـان بسـيار مـوثر و مفيـد و قابـل        تر به هم گره مي كوچك
هـاي   واده كه محل گردآمدن افـرادي از تمـامي جنـبش   گير است. خان چشم

اجتماعي حضور مي يابند. جوانان، دانشـجويان، بيكـاران، كـارگران و ديگـر     
  مزدبگيران و زنان.

اتفاقاً در محالت كارگري موقعيت آنان بسيار مناسب است. اخبار تمام افـراد  
يـن محـالت   پيوندند و در ا جامعه و اقشار مختلف در اين موقعيت به هم مي
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چون گفتگوي زنان بيشتر از افراد ديگر جامعه اسـت. بنـابراين آنجـايي كـه     
مانند در اين گفتگوهاي زنـان، ايـن    كارگران از موقعيت يكديگر بي خبر مي

  مشكل موجود نيست.  
بـرد مبـارزه طبقـاتي     اي كه به پـيش  بايد به موقعيت زنان بها داد. هر تجربه

  به كار بست. كارگران كمك كند، بايد آن را
در آخر اين مباحثات بايد گفت كه نماينده اجتماعي تمامي آحاد و اقشـار و  

برند. طبقه كارگر نيـز   به ويژه طبقات اجتماعي را اكنون احزاب به پيش مي
بدون اين ابزار سياسي قادر نخواهد بود به اين امر بزرگ تاريخي خود، جامه 

تقـاد دارنـد، همـان آبشخورشـان در     عمل بپوشاند. آنها كه به غير از ايـن اع 
تأمين و حفظ مناسبات سرمايه داري است و اين گونه افكار و عقايد درميان 
  جنبش پوينده و زنده جنبش كارگري جايگاهي ندارد ومحكوم به فنا است .

  
*  

  

  
  
  

  كافي است
  استبداد كمي وا دهد 
  

 محمد حسين مهرزاد
  

  پاسخ سئوال اول:
ده با وجود تشديد بحران جهاني و داخلي، طبقه همانطور كه در سوال آم

. به نظر من در اين كارگر در ميدان مبارزه به معناي وسيع كلمه نيست
رابطه به چند مولفه بايد توجه داشت. اول اينكه هر بحران اقتصادي و در 

گيرد. ضمن اينكه  ي تشديد فشارهاي اقتصادي انقالب در نمي هر دوره
انقالب و مبارزه طبقاتي اقتصادي است، اما تنها اين دانيم، عامل اصلي  مي

عامل تعيين كننده نيست. اگر تنها فقر و فشارهاي اقتصادي باعث انقالب 
بودند، طبقه كارگر ايران و بسياري كشورهايي مثل ايران همواره بايد در 

هاي ديگري نيز وجود دارند كه در  حال انقالب مي بودند. بنا بر اين مؤلفه
ي متشكل  اند. يك موضوع، مسئله عامل اقتصادي موثر و با اهميتكنار 

دانيم بيش از يك دهه است كه در  بودن كارگران است. همانطور كه مي
هاي كارگري  كنند تا تشكل سطح قابل توجهي كارگران پيشرو تالش مي

ايجاد نمايند و در چند مورد كارگران موفق به ايجاد تشكل هاي كارگري 

ته استبداد نيز با تمام توان در مقابل آن سد ايجاد كرده و به شدند و الب
  ها و فعالين كارگري مي پردازد. سركوب تشكل

توضيح باال ضروري بود تا به بحث اينكه چرا با وجود افزايش فشارها و 
بحران اقتصادي جهاني و داخلي، و من اضافه مي كنم با وجود جنبش 

انقالبي قرار نگرفته، بپردازم. در  ، جامعه در يك شرايط 88عظيم سال 
ي  هاي مبارزه ميدان سياست ايران و در جريان پيشروي  و فراز و نشيب

طبقاتي، حضور طبقه كارگر براي هر تغيير اساسي و ايجاد شرايط انقالبي 
ها و اصالح طلبان و ديگر  ضروري است. به همين دليل است كه ليبرال

هاي كارگري ايجاد مي كنند و بدين  ها و سايت ها نيز بخش دست راستي
اين كه چرا حضور  شكل تالش دارند تا در جنبش كارگري نفوذ نمايند.

ها  ي كارگر تا بدين حد تعيين كننده است، براي ما سوسياليست طبقه
تواند مناسبات سرمايه داري را  ايست كه مي مبرهن است زيرا تنها طبقه

مثل كشورهايي كه در آنها بهار عربي دگرگون نمايد. اما اينكه چرا ايران 
شكل گرفت و طبقه كارگر هم نقش مستقلي نداشت، نمي تواند وارد ميدان 

ي ما و روند مبارزه طبقاتي در ايران  مبارزه شود، دليلش اين است كه جامعه
را سي سال پيش پشت  57از اين مراحل عبور كرده است، ما انقالب بهمن 

ي مبارزه طبقاتي پيشرفت هاي  در عرصه سرگذاشتيم و پس از آن نيز
زيادي حاصل شده. تضادهاي دروني و طبقاتي جامعه مانع آن است كه 

و يا بهار عرب در ايران رخ دهد.  57هايي همانند انقالب بهمن  همگرايي
هاي خاص خود را دارند، و ديگر ممكن  گرايشات مختلف طبقاتي تعيين

و... همگي در صف براندازي حكومت  بازاري و كارگر 57نيست همانند سال 
بود. با وجود اينكه طبقه كارگر  88قرار بگيرند. نمونه بارز آن جنبش سال 

از آمادگي برخوردار نبود و در ابتدا ميدان مبارزه در دست اطالح طلبان 
حكومتي بود، اما جنبش خودبخودي مردم به سرعت از آن عبور كرد و به 

اصالح طلبان در هراس از اينكه جنبش  سمت ساختار شكني پيش رفت و
به يك انقالب تمام عيار تبديل شود، ترمز دستي را كشيدند، و مردم را به 

ها تعطيل  آرامش و پرهيز از خشونت دعوت كردند. فراخوان به خيابان آمدن
. در "جمهوري اسالمي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زيادتر"شد و گفتند 

شد و چنانچه  ميدان آمدن طبقه كارگر بيشتر ميآن شرايط هر روز خطر به 
خرد جمعي بيشتري از سوي جناح چپ جنبش كارگري در ارتباط با 

داشت، ممكن بود آلترناتيو ديگري شكل  سازماندهي و مبارزات وجود مي
ي  ي اين احتماالت ناشي از واقعيت هاي عرصه بگيرد. به هر شكل همه

ركود كشاند. آن وضعيت هم نشاني از  را به 88مبارزه طبقاتي، جنبش سال 
پيشرفت تضادهاي طبقاتي درون جامعه ي ايران به نسبت كشورهاي درگير 
بهار عربي است و هم نشان عدم آمادگي كامل طبقه كارگر و پيشروانش 

  براي يك انقالب كارگري بود.
اما به هر شكل مبارزه طبقاتي يك امر ابژكتيو است. و موضوع بر سر اين 

كه چرا تشديد تضادهاي طبقاتي به انقالب منجر نشده است. همانطور است 
كه اشاره كردم تشديد تضادهاي طبقاتي يك مولفه است  و سطح مبارزه 
طبقاتي نيز مهم است. در جريان قبل از جنگ دوم عراق شاهد بوديم كه در 

هاي اقتصادي حتي هزاران كودك جان خود را از دست  ي تحريم نتيجه
ي مهم وجود  اما شرايط انقالبي ايجاد نشد. حال در ايران چند مولفهدادند، 

دارند. گفتم كه طبقه كارگر از آمادگي كافي برخوردار نبود. هر چند اين 
مولفه مستقيماً براي يك انقالب تعيين كننده نيست و ممكن است وقتي 

نيز انقالب فرا مي رسد طبقه كارگر آمادگي نداشته باشد و در طول تاريخ 
روسيه. اما  1905موارد زيادي بوده. مثل انقالب بهمن ايران و يا انقالب 

تواند، به پيشرفت مبارزه طبقاتي كمك كند و  متشكل بودن كارگران هم مي
تواند سمت و سوي آن را تحت تاثير قرار دهد. در نظر بگيريم كه اگر  هم مي

اشت در جريان د طبقه كارگر به درجات قابل توجهي سازمان و تشكل مي
توانست نقش زيادي ايفا نمايد و جنبش را به  نه تنها مي 88جنبش سال 
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مرحله انقالب برساند، بلكه حتي قادر بود سمت و سوي آن را نيز تغيير 
  دهد.

اما در مورد شرايط كنوني من با پيش فرض سوال نشريه آرش موافق 
  نيستم. در متن سوال چنين آمده است:

تر شدن وضعيت، بايد  حاصله از افزايش بحران و خرابدر واقع نتيجه " 
شد، اما بر عكس شده است. اين امر در ظاهر  منجر به افزايش اعتراضات مي

رود. فشارهايي كه در باال به  تناقضي براي جنبش  طبقه كارگر به شمار مي
آن اشاره شد باعث شده ترس در ميان كارگران به ميزاني افزايش يابد كه 

   "اين ترس ناشي از چيست؟اعتراضات و نوع آن  روبه رو باشيم. با افت 
جنبش افت كرده و مردم به شكل آن  88هر چند به نسبت مبارزات سال 

دوره در خيابان نيستند، اما در ارتباط با مبارزات طبقه كارگر و مردم 
ي  مطالبه 88ضروري است نكاتي را در نظر بگيريم. در جريان جنبش سال 

زاديخواهانه و ضد ديكتاتوري بود و نشاني از مطالبات اقتصادي عمومي آ
وجود نداشت، در صورتي كه در جريان يك سال گذشته مطالبه نان به يكي 
از مطالبات اصلي مردم تبديل شده و هر چند اعتراضات وسيعي در اين 
رابطه وجود نداشته اما به هر شكل در نيشابور و يا تهران در اعتراض به 

ها مردم به خيابان آمدند. از سوي ديگر چه در جريان جنبش سال  گراني
و چه قبل و بعد از آن غايب ميدان طبقه كارگر بوده و هست و تغيير  88

اساسي در اين رابطه بوجود نيامده، البته وقتي از غايب ميدان حرف مي 
زنيم به نظرم موضوع كامالً نسبي است و در مقياس ضروري براي يك 

كنيم؛ اما در ارتباط با مبارزات طبقه كارگر در يك  آن را مطرح ميانقالب 
دهه گذشته جنبش گام هاي موثري به جلو برداشته و تعداد اعتراضات و 
اعتصابات، ايجاد تشكل هاي كارگري هر چند محدود اما در يك فضاي 

هاي علني فعالين كارگري و افزايش  كامال استبدادي، به صحنه آمدن چهره
هاي كارگران پيشرو. در همين چند ماهه گذشته تعدادي تجمعات  شتبازدا

ي اينها  ها وجود داشته و همه و اعتراضات كارگري به تعطيل شدن كارخانه
گيري در اعتراضات جنبش كارگري رخ  نشان از اين دارد كه تفاوت چشم

ا نداده. اين واقعيت كه شرايط انقالبي نبوده هنوز نيز به قوت خود پا بر ج
است و در گذشته نيز انقالبي در جريان نبود و يا كارگران در سطح وسيعي 
در ميدان مبارزه نبودند كه حاال به خانه رفته باشند. با وجود تمام افت و 

هاي گذشته  خيزها مبارزات كارگران هنوز اين مبارزات در همان سطح سال
ت و واكنش ها وجود دارد و تحت تاثير بحران عميق اقتصادي اين اعتراضا

اي از  چنان وجود دارد. حتي طومار نويسي و سپس تجمع عده نيز هم
كارگران در مقابل مجلس خود بخشي از حركت اعتراضي طبقه است و 
نشاني از عقب نشيني و ترس در طبقه كارگر وجود ندارد. نارضايتي در 
ز ميان كارگران و مردم به شدت وجود دارد و ممكن نيست شما در جمعي ا

كارگران و مردم باشيد و آنها اعتراضات خود را بروز ندهند. اين فضا، آتش 
زير خاكستر و نشاني از بروز اعتراضات است و به هيچ وجه با فضاي رعب 

هاي شصت و هفتاد قابل مقايسه نيست. در آن دوره بود كه  حاكم در دهه
ا دست به براي كارگران سخت بود كه حتي اعتراضاتشان را بيان كنند و ي

اقدامات عملي بزنند. در صورتي كه مبارزه طبقاتي از آن دوره گذشته و 
هيچ نمودي از بازگشت آن شرايط وجود ندارد. بنا بر اين من اين پيش 

ي مبارزه طبقاتي در  فرض را قبول ندارم و فكر مي كنم سياه ديدن عرصه
  ايران است.

ح مبارزه كارگران ضروري ي ديگر را در ارتباط با سط اما توضيح يك نكته
ي ما خود يك  دانم. فقدان آلترناتيو كارگري و سوسياليستي در جامعه مي

عامل بازدارنده در اين رابطه است. كارگران در جريان مبارزات چند دهه 
گذشته ، آلترناتيوهاي زيادي را تجربه كرده اند و بي اعتمادي  به  

بلوغ اجتماعي طبقه كارگر است. اي از  آلترناتيوهاي موجود ناشي از درجه
چنانچه طبقه كارگر داراي آلترناتيو انقالبي خود و تشكل هاي طبقاتي خود 
باشد، آيا در بر همين پاشنه خواهد چرخيد؟ فضاي اجتماعي ايران حتي از 

تر است. بدين معنا كه كافي است  مصر و يا ديگر كشورهاي منطقه سياسي
گر تاحدودي متشكل باشد، قطعا در چنان استبداد كمي وا دهد و طبقه كار

شرايطي به سرعت جامعه و مبارزه دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد. 
در جامعه ما آلترناتيوهاي بورژوايي قادر نيستند طبقه كارگر را به ميدان 
مبارزه بكشانند و اين تفاوت اساسي شرايط مبارزه طبقاتي در ايران با 

ست. من در اين رابطه در سوال مربوط به بسياري از كشورهاي منطقه ا
  حزب طبقه كارگر بيشتر توضيح خواهم داد. 

  

  
  

  پاسخ سئوال دوم:
همانطور كه در جواب به سوال قبلي اشاره كردم، با اين پيش فرض كه 
طبقه كارگر عقب نشيني كرده است موافق نيستم. و توضيحاتي در اين 

ايط به تهاجمي بيشتر تبديل شود و رابطه دادم. اما اينكه آيا ممكن است شر
كنم در متن  و من اضافه مي - از آن مهمتر وظايف پيشروان قبل و بعد از آن

چه مي توانند باشند، نكاتي را شرح خواهم داد. در جريان  -آن شرايط
و پس از آن بحران سياسي در جامعه بوجود آمد كه با  88جنبش سال 

. هر چند آن جنبش فروكش كرد و بحران اقتصادي كنوني همراه شده است
افتي در جنبش بوجود آمد، اما بحران سياسي و اقتصادي به قوت خود پا بر 
جا است و رژيم ناتوان از بهبود شرايط است. درون حكومت تضادهاي پايان 

اي جمهوري اسالمي در منطقه تضعيف  ناپذيري وجود دارد. قدرت منطقه
كند و  گراني و بيكاري بيداد مي شده و بيشتر نيز كاهش خواهد يافت،

ي  قدرت خريد كارگران و اكثريت مردم به شدت كاهش يافته است. همه
دهند. در شرايط كنوني و قبل  اينها وضعيت وخيم جامعه ي ما را نشان مي

از آن نيز  متشكل شدن كارگران استراتژي پيشروان بود و هست. اما در 
تواند، براي متشكل شدن تالش  موقعيت كنوني هيچ پيشروي كارگري نمي

ي فعالين كارگري بايد  نمايد، اما از اوضاع اقتصادي كنوني سخن نگويد، همه
متناسب با شرايط سازماندهي و برنامه ريزي كنند و از اين آمادگي 

و يا  88برخوردار باشند تا با بروز بحران وسيع سياسي در جامعه مثل سال 
دهي و برنامه ريزي خود را تغيير دهند. اگر فراتر از آن ، بالفاصله سازمان

هاي خود را تغيير دهند، در  پيشروان قادر نباشند متناسب با شرايط تاكتيك
اين اتفاق افتاد. به  88حاشيه قرار خواهند گرفت. همانطور كه در سال 

اگر جناح چپ جنبش كارگري براي آن شرايط  88اعتقاد من در سال 
كرد و رو به مردم هر  ه آن اوضاع سازماندهي ميبرنامه داشت و با توجه ب

مثل  -روز حرف مي زدند، و در مناطقي كه اين امكان بيشتر وجود داشت
جرياني مثل كومله و ديگر احزاب با نفوذ، كارگران و مردم را به  -كردستان

همراهي با اعتراضات فرامي خواندند، در مقابل آلترناتيو اصالح طلبان 
آمد و سير حوادث شكل ديگري به خود مي  ميدان مي آلترناتيو چپ به

ها به  گرفت. به اعتقاد من بخشي از جناح چپ جنبش كارگري و بينابيني
دليل برخوردهاي سكتاريستي و تنگ نظرانشان هنوز نيز ممكن است بر 
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بستر يك بحران جديد رويكردي مشابه داشته باشند. و يا كومله نيز در 
اش در جريان بحران  آن رويكرد راست و منفعالنهكردستان هرگز نسبت به 

هاي پيش رو نيز ممكن  انتقادي از خود نكرد و در نتيجه در بحران 88سال 
  است به شكل ديگري همين برخورد راست و انفعالي را بروز دهد. 

هاي طبقه كارگر هر چه بيشتر بايد خود  بنا بر اين پيشروان و سوسياليست
ش رو كه با مطالبه نان به ميدان خواهد آمد آمادگي هاي پي را براي بحران

داشته باشند، اين آمادگي و تدارك را بايد در دل جنبش كارگري و در متن 
مبارزه طبقاتي در داخل ايران جستجو كرد و نه با جمع احزاب كامًال متضاد 

هايي مغاير يكديگرند. استراتژي  در خارج كشور كه داراي استراتژي
وري اسالمي، براي گرايشات مختلف به طرق بسيار متفاوتي سرنگوني جمه

  پيگيري مي شوند.
اما به جمعبندي موضوع مشخص نقش فعالين كارگري در بحران هاي پيش 
رو بپردازيم. آنها نه تنها مي بايست استراتژي متشكل شدن كارگران در 

حران محيط كار را ادامه دهند و پيگيري نمايند، بلكه بايد با توجه به ب
موجود و بحران هاي پيش رو تدارك وسيعي براي تغيير ريل سازماندهي 
داشته باشند. آنها بايد از قابليت اعتراض در شرايط بحران سياسي برخوردار 
باشند و بتوانند بر بستر يك بحران سياسي وسيع مستقيما در آن نقش ايفا 

يد با تمان توان در نمايند. و البته احزاب و گروه هاي سياسي كارگري نيز با
بحران هاي پيش رو دخالتگري نمايند و قادر باشند مكانيزم هايي براي 

  تاثير گذاري و عكس العمل هاي سريع و مناسب داشته باشند.
   

  پاسخ سئوال سوم: 
از  -حاكميت استبداد و سطح مبارزه طبقاتي -ي ما با توجه به شرايط جامعه

و زيست كه نهادهايي حكومتي و هر نوع تشكلي متناسب با محيط كار 
وابسته با آن نباشند و ظرفي براي مبارزه كارگران باشند بايد حمايت كرد. 

اي  هاي وسيع توده اي مخفي گرفته تا تشكل از يك محفل كارگري و كميته
هاي فعالين كارگري و يا كارگران پراكنده و محدود. تاريخ  و علني. از تشكل

هايي كه  دهد، كه بنا به موقعيت ه نشان مييك دهه گذشته در اين رابط
ايجاد مي شود و توازن قواي طبقاتي هم به طور كلي و هم به طور خاص در 
يك محل كار و ... اشكال مختلفي از متشكل شدن تحقق يافته است. اين 
واقعيت را بايد درك كرد و بر مبناي شرايط خاص براي آن برنامه ريزي 

ه هر تشكل كارگري هر چند كوچك و يا مخفي داشته باشند. واضح است ك
هدفش را بايد نه تنها نقش ايفا كردن در مبارزات كارگران محل كار، بلكه 
تالش براي پيشروي و تبديل شدن به تشكلي فراگير و علني قرار دهد. 

هاي  دهه -واقعيت اين است كه پس از دو دهه سركوب شديد جنبش
و سوسياليست قتل عام شدند و يا  هزاران كارگر پيشرو - شصت و هفتاد

ي خارج كشور گرديدند و الباقي اخراج  و برخي نيز منفعل شدند. به  روانه
هر شكل اين واقعيت بسياري از محيط هاي كار و زيست كارگران را از 
كارگران آگاه و سوسياليست خالي كرده و اين نقطه ضعف بزرگي در 

ه در باال نيز توضيح دادم جنبش كارگري است. به هر شكل همانطور ك
كارگران پيشرو تنها با توجه به شرايط و موقعيت ها مي توانند براي متشكل 
شدن اقدام نمايند و تشكل مناسب وضعيت محيط كار ويا شرايط جامعه را 

  ايجاد نمايند. 
دانم، و آن اينكه استراتژي ايجاد  تنها ذكر يك نكته ديگر را ضروري مي

در تمام دوران مبارزه طبقاتي ادامه دارد، و با توجه به هاي كارگري،  تشكل
توان تصور كرد كه اين كار در يك مقطع زماني  شرايط استبدادي ما نمي

انجام مي شود و پايان مي پذيرد. حتي در شرايط اوج انقالب الزم است كه 
كارگران به سازماندهي خاص خود بپردازند و مثال شوراهاي سراسري را 

يند و ... بنا بر اين متشكل شدن كارگران را در يك پروسه ايجاد نما
  هاي خاص خود بايد بررسي كرد. درازمدت و با فراز و نشيب

  

  پاسخ سئوال چهارم:
ي اقتصادي  ي سياسي طبقه كارگر، مبارزه ي مبارزه واضح است كه پايه

ر اي بسيا ي روزمره و جاري كارگران براي مطالباتشان، عرصه است. و مبارزه
ي طبقه كارگر است. مبارزات اقتصادي طبقه كارگر ارتباط  مهم از مبارزه

تنگاتنگي با مبارزه ي سياسي دارند، و براي طبقه كارگر اين دو نوع از 
مبارزه حياتي است. بين اين دو عرصه از مبارزه طبقاتي ارتباط ديالكتكي 

زات هم پيش وجود دارد و هر چند نعل به نعل و يك به يك با هم و به موا
ي ديگر  روند، اما از هم تاثير مي گيرند و رشد هر يك امكان رشد عرصه نمي

ي ايران در دوران انقالب  مبارزه را بيشتر فراهم مي كند. تصور كنيد جامعه
مشروطه كه با وجود فضاي انقالبي حاكم اما به دليل عدم وجود ساختارهاي 

ر امكان به ميدان آمدن اقتصادي و مبارزه اقتصادي وسيع طبقه كارگ
هاي طبقه كارگر نيز در شكل وسيع ممكن نبود. اساساً در ايران كه  سياست
اي سياسي است و از تاريخ غني مبارزه طبقاتي برخوردار است،  جامعه

شوند. و بر  مبارزات اقتصادي به سرعت بيشتري به مبارزه سياسي تبديل مي
هاي  ترين تشكل اد كوچكمبناي همين واقعيت است كه حاكمان از ايج

  اقتصادي طبقه كارگر نيز هراس دارند و به شدت با آنها مقابله مي كنند.
اما همانطور كه اشاره كردم، اين دو عرصه از مبارزه طبقاتي كامالً به موازات 

كنند. و تالش براي اينكه مبارزه اقتصادي به مبارزه ي  يكديگر حركت نمي
ظايف پيشروان طبقه كارگر است. واضح است سياسي ارتقاع يابد از جمله و

هاي طبقه كارگر  كه انقالب يك امر ابژكتيو است اما پيشروان و سوسياليست
نيز به عنوان بخش مهمي از اين واقعيت، ضروري است نقش تاريخي خود را 

  ايفا نمايند. 
من در اينجا و با توجه به محدوديت حجم مصاحبه، ياد آوري يك نكته 

روري مي دانم. آگاهي در مبارزه طبقاتي از جايگاه و اهميت ديگر را ض
هاي  زيادي در عرصه مبارزه طبقاتي برخوردار است. اما در اين مورد درك

اشتباه زيادي در جنبش وجود دارند. برخي تصور مي كنند كه هر گاه 
كارگران يك به يك سوسياليست شوند، امكان انقالب و برقراري 

هاي مكانيكي و غير واقعي از مبارزه  گردد. اين درك سوسياليسم ممكن مي
طبقاتي است. سطوح زيادي از آگاهي در ميان كارگران وجود دارد و البته 

توانند و بايد نقش مهمي در اين رابطه ايفا كنند.  ها نيز مي كه سوسياليست
اما در جريان مبارزه طبقاتي وقتي كارگران اقدام به ايجاد تشكل كارگري 

خود مي كنند خود يك مرحله از آگاهي طبقاتي است. و يا وقتي به صنفي 
يابند نيز يك مرحله از آگاهي  ضرورت مبارزه و اقدام جمعي دست مي

طبقاتي است و يا وقتي اقدام به اعتصاب و يا كنترل كارگري مي كنند و ... 
هاي سياسي  گري در بحران و در ادامه نيز وقتي كارگراني به ضرورت دخالت

رسند نيز خود يك مرحله باالتر از آگاهي است و اال آخر. و در  جامعه مي
ها و تئوري براي  ي اين موارد نيز واضح است كه نقش سوسياليست همه

ارتقاع مبارزات اهميت دارد. بنا بر اين مبارزه اقتصادي با مبارزه ي سياسي 
اقتصادي  طبقه كارگر با ديوار چين از هم جدا نشده، و هر چقدر مبارزه

تر شود امكان سياسي شدن مبارزه  طبقه كارگر بيشتر مي  بيشتر و عميق
  گردد. 

اي ديگر تالش داشته و دارند تا مبارزه  از سوي ديگر در جنبش ما عده
سياسي طبقه كارگر را كمرنگ و بي ارزش نشان دهند. و ارتباط آن را با 

دهند. آنها تنها با مبارزه مبارزه اقتصدي ناديده بگيرند و يا در حاشيه قرار 
حول مطالبات روزمره اقتصادي و بدون تالش براي پيشروي به مدار 

دهند. اين درك  ي سياسي پيروزي طبقه كارگر را مفروض قرار مي مبارزه
هاي سياسي را در بر اندازي نظام سرمايه  اكونوميستي و عقب مانده، مؤلفه

عي در راه پيشروي طبقه كارگر كند و در نهايت به مان داري را  لحاظ نمي
هاي مناسب براي سرنگوني  گردد. بدون وجود سياست و تاكتيك بدل مي

قدرت سياسي و مبارزه با موانع نظري پيش روي جنبش و فعاليت هايي 
وسيع و مستمر سياسي كارگران در اين رابطه نمي توان از مدار سرمايه 
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كيب مبارزه اقتصادي و داري فراتر رفت و تحقق سوسياليسم تنها با تر
  سياسي طبقه كارگر ممكن است.

   
 پاسخ سئوال پنجم:

ي اقتصادي و  همانطور كه در پاسخ به پرسش پيشين گفتم تلفيق مبارزه
سياسي طبقه كارگر شرط الزم براي پيروزي آن است. طبقه كارگر در اين 

رزه اي براي سازماندهي خود در مبا هاي توده رابطه همانطور كه به تشكل
طبقاتي نياز دارد، به تشكل سياسي خود براي پيروزي در انقالب هم نياز 
دارد. حزب طبقه كارگر به مثابه يك تشكيالت، نوعي از سازماندهي طبقه 

تواند منشاء اثر در روند مبارزه  كارگر است كه در كوران مبارزه طبقاتي مي
كمونيست  طبقاتي باشد. حزب طبقه كارگر چيزي نيست جز بخش آگاه و
اند تا بتوانند  طبقه كارگر كه در يك تشكيالت و سازمان با هم متحد شده

به امر پيشروي مبارزه طبقاتي كارگران كمك كنند. واضح است اين بخش  
با استراتژي سوسياليستي و انسجام تشكيالتي  و وجود رهبران عملي 

تي كارگران كارگري در ميان خود، بيشترين نقش را در جريان مبارزه طبقا
خواهد داشت و بر همين مبنا براي پيروزي طبقه كارگر پديده ايست 
ضروري. اما تنها شرط و عامل پيروزي طبقه كارگر نيست. ديناميزم پيروزي 
طبقه كارگر روند تضادهاي طبقاتي و بسياري عوامل ديگر نيز هست. به 

وجود حزب  عبارتي ديگر وجود حزب طبقه كارگر ضروري است اما الزاما با
كارگران طبقه كارگر پيروز نخواهد شد. در طول تاريخ نيز مواردي وجود 

اند كه با وجود حزب طبقاتي كارگران، طبقه كارگر در جريان انقالب  داشته
دچار شكست و سركوب شده است. بنا بر اين وجود حزب طبقه كارگر كه 

ر كارگران تعداد قابل توجهي از كارگران پيشرو، رهبران عملي و ديگ
سوسياليست را در خود داشته باشد، بسيار با اهميت و ضروري است. كافي 
است تنها تصور كنيم كه در همين يك دهه گذشته حزب كارگري با 

داشت و يا هم اكنون كه جامعه را سرا پا بحران فرا گرفته  نفوذي وجود مي
شا اثر توانست من است چنين حزبي وجود مي داشت، طبيعتاً اين حزب مي

قابل توجهي باشد و تحرك وسازماندهي بيشتري در عرصه مبارزه طبقاتي 
به نفع كارگران بوجود بياورد. و نقش يك آلترناتيو انقالبي و كارگري را ايفا 

  نمايد. فقط حزب طبقه كارگر است كه مي تواند آلترناتيو كارگري را ايجاد نمايد.
تند و ساختارهاي بروكراتيك و ... اگر برخي از احزاب كارگري به انحراف رف 

در آنها ايجاد شد و به اردوگاه دشمن گرويدند، دليل بر آن نيست كه 
كارگران نتوانند حزب سياسي خود را بهتر از گذشته ايجاد نمايند. در هر 
گام مبارزه طبقاتي كارگران با درس از گذشته مي توانند، شكل بهتري از 

بازسازي كنند. حزب كارگران مي تواند مبارزه و فعاليت تشكيالتي را 
ساختاري دمكراتيك و شورايي داشته باشد و در هر قدم خود را مورد 
بازبيني قرار دهد. در پيكارهاي طبقاتي پيش روي جامعه ي بحران زده ي 

  .ما ،وجود حزب كارگران حياتي و تعيين كننده خواهد بود
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  مد بودنآناكار
 سيستم سرمايه داري

  
  غالمرضا غالمحسيني

 
امروزه در  ،رشآضمن عرض سالم خدمت خوانندگان گرامي مجله وزين 

هاي اقتصادي سياسي نظام سرمايه داري در جهان  جهان شاهد بحران
اين بحران تاثيرات منفي خود را بطور مستقيم بر روي طبقه  هستيم و

شاهد اعتراضات ، ها گذارد كه بخاطر وجود اين بحران ميكارگر جهان 
هايي از جهان سرمايه داري مثل يونان ايتاليا واسپانيا  كارگري در بخش

كه اقشار زحمتكش اين كشورها با متوجه شدن به نقض حقوق  ،هستبم
شروع به اعتراض  ،ها نآشان توسط سيستم سرمايه داري حاكم بر  اجتماعي

كنند  مي ها عتصابات كارگري وحضور كسترده در خيابانكردن و به شكل ا
تاثير  طبيبعتاً ،كه اين اعتراضات جهاني كارگران به حاكمان سرمايه داري

اما تاثيرات اعتراضات جهاني بطور  .گذارد گران ايران ميرخود را بر كا
 اين تاثيرات اكثراً. سطوح اجتماعي مشهود نيست در تمامي اقشار و ،همگون

كه  ،نان را پيشرو ان جامعه كارگري ناميدآي افرادي است كه مي توان بر رو
 احساس مسئوليت بيشتري از سايرين نسبت به جامعه و گاهي وآتقريبا 

 ست و اين خود ناشي از خود باوري اين افراد و شرايط سختي ؛ن دارندآافراد 
شته نها گذاآكه در دوران زندگي خود داشته و محيط تاثيرات مثبتي بر 

تحركات جهاني را نمونه يا الگوي مبارزاتي خود قرار مي  اين افراد، .است
بحران موجوديت  ،اما .موزشي بكار مي برندآدهند كه بيشتر هم در امور 

پنهان در سطح مديريتي خرد  جمهوري اسالمي و تضادهاي فراوان پيدا و
زمينها را فعاليت براي فعالين اجتماعي و كارگري در همه  ،وكالن ايران
نان نموده آن در جهان براي آپيچيده تر از اشكال نرمال  تر و بسي مشكل

توان ناشي از اين  است كه كاهش اعتراضات وتقليل حالت اعتراض را مي
اگر اين  .ن خواهم پرداختآبه  شيوه مديريتي دانست كه در ادامه مفصالً

ز ساختار اجتماعي اتفاقات را تناقض براي جنبش كارگري به شمار بياوريم ا
از سوي ديگر  و .كمي بي اطالع هستيم عقايد قالب بر ايرانيان ايران و

موزشي را پي ريزي نكرده تا امروز آجنبش كارگري ايران برنامه بلند مدت 
پيوسته با  هم حاكميت سلطه گر و امپرياليستي !ابزاري براي مبارزه باشد

مدن اين ترس شده آد باعث بوجو ،سركوب همه جانبه تحركات كارگري
 .توان از جوانب مختلف به بحث وبررسي پرداخت است كه در اين راستا مي

اكثريت كارگران جهت  ،داري در ايران در مبارزه بين كارگران و نظام سرمايه
هاي خود بدرستي پي  به توانايي وردن حقوق اجتماعي و رفاه بيشترآبدست 

كارگران ساير كشورهاي  وابط كارِو الگوهاي موجود در حيطه ر ،نبرده اند
هاي سياسي اقتصادي  اند كه امروز شاهد نا بساماني دنيا را بكار نگرفته
يا همان  ان،حتي خانوادگي در طبقه مزد و حقوق بگير ،اجتماعي و فرهنگي

كارگران هستيم كه بجاي باال بردن توليد سرانه و كيفيت كاالي توليد شده 
وردن آيشتر از حاصل توليد خود براي بدست ن خواستن سهم بآو به طبع 

در گير مشكالت ريز ودرشتي هستند  ،سايش خاطرآ رفاه اجتماعي بيشتر و
ي  كه حاكميت سرمايه داري با استفاده از ابزارهاي موجود در جامعه

كه متاسفانه بخش عظيمي از اين ابزارها براي سركوب  ،كارگري ايران
حاكميت نيز طي سي و سه سال  هاست كه نآكارگران در دست خود 

ها را به حاشيه  نآفعاليت نموده و  ها،گذشته با بست و گسترش اين ابزار
عبارتند از عدم وجود تشكالت مستقل كارگري مانند  هااين ابزار ؛رانده است
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كوشيده  حاكميت .ها ان جي او  موزشي مانندآسنديكاها و نهادهاي مدني 
. به كند تر فراخ را خود راه و ترگران را دشواراست تا راه مبارزه طبقاتي كار

با برنامه ريزي و هوشياري  ،نظر من اين شرايط حاكم بر جامعه طي زمان
اگر  .باشد ي كارگري مي مبارزان طبقه كارگر قابل تغيير به سود جامعه

با توجه  ،ن ها نبنديمآهاي موجود در ايران را يافته و چشم بر روي  واقعييت
حكومت ايران از باال رفتن سطح حقوقي مردم و متشكل شدن به اين كه 

هراسد و نبود تشكالت كارگري اجتماعي از قبيل  ها به شدت مي نآ
زمينه را براي تاخت  ،ها ها و كنفدراسيون سنديكاها و اتحاديه ها فدراسيون

ها باعث به  و تاز حكومت بر حقوق كارگران هموار نموده است و اين فقدان
ن هستيم. همان گونه آن ترس در ميان كارگران شده كه شاهد مدآوجود 

مدن آو روي كار  1357كه مطلع هستيم پس از تغيير حاكميت در سال
ابتدا نهادهاي مدني توسط حكام خود  ،فعلي ريحكومت ديني و ديكتاتو

وردند تا آو سپس تفرقه بين نيروهاي كار به وجود  ،ي از بين رفتأر
ورده و عقايد و افكار آي كارگري را تحت كنترل در عهتر بتوانند جام راحت

ارتجاعي خود را در سطح جامعه نهادينه كنند. به نظر من تا به امروز هم 
يكي ديگر از داليل كاهش ند. ا ي كنترل كارگران موفق بوده در زمينه تقريباً

ن به جاي اعتراض فيزيكي به نگارش نامه روي آشكل اعتراضات يا افت 
اين است كه در ايران سركوب شديد خواسته هاي كارگران توسط وردند آ

 ،كه در قالب نيروهاي حراست در كارگاه ها وجود دارند ،ماموران امنيتي
اكثر شاغلين تمايل به اعتراض رسمي و كتبي در حين كار كردن ندارند. 

اند،  شده بيكار ي كههمان گونه كه شاهد هستيم امروزه بخشي از كارگران
ن هم پس از بيكاري و دريافت نكردن آبه نامه نگاري در سطح كشور  اقدام

ي وجود  اين اقدامات خود نشان دهنده د.ان شان نموده دست مزد چند ماهه
نداشتن تشكل مستقل كارگري است. نبود تشكل مستقل كارگري باعث به 

نگاري بايد  كه نامه  در حالي .وجود آمدن اين پديده شوم در جمع شده است
هاي محيط كار خود از  در هنگام كار كردن نيروي كار انجام شود و كاستي

چه در روابط كار  نآدستمزد پايين و هر ،بيمه ،بهداشت ،قبيل ايمني
و در صورت ترتيب اثر ندادن  ؛به گوش مسولين ذينفع برساند ،گنجد را مي

قل المللي بگيرد. در دو سنديكاي مست ها شكل بين آنها اين نامه نگاري
سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگرن  :موجود در ايران
 ،ها را توسط كارگران در حين كار كردن نامه نگاري ،نيشكر هفت تپه

 ، ها و تجمع بينيم و شاهد هستيم كه هر از چندي با اين نامه نگاري مي
دليلش وجود  .دنكشان خواب از چشم دولتيان ربوده و آنان را به چالش مي

 يرغم فشارهاي طاقت فرسا علي ،تشكل مستقل و منسجم بودن كارگران
هايشان  ند و به توانمنديكاه مي خود ترس از آموزي همكارگران به شيوه 

مد آهاي اخير در ي جمعيت طي سال ها رشد بي رويه افزايد. عالوه بر اين مي
د مدهاي نفتي در شكل گيري ترس موجوآنفتي ايران و اتكاي دولت به در

هاي حاكم بر  دولت ،ي اخير به طور مثال طي سه دهه .كند ايفاي نقش مي
كنند با واردات بيرويه و البته  ايران هر گاه كه احساس خطر جدي مي

در جامعه است.  وردهآتوليد داخل را به حالت ركود در ،كيفيت خارجي بي
پيدا و زواياي  ،كه اين موارد هم داريم را سي درصد كاري بااليِ بي نرخ 

قانون ت. ي ترس در ميان كارگران اس ورندهآپنهاني دارد كه به وجود 
باعث رواج قراردادهاي كاري كوتاه  ،ندركاران توليدا گريزي مجريان و دست

كه كارگران را است!  در خيلي مواقع سفيد امضا شده ،مدت و بدون مدت
وجود  نان ترس بهآمجبور به پذيرش اين شرايط سخت نموده و در بين 

   .مده استآ
ارزيابي من از تاثير تحريم هاي غرب بر مبارزات كارگران ايرا ن بدين گونه 

با توجه به  .شوند است كه: كارگران وارد يك كارزاره خيلي سختي مي
ن متشكل نبودن كارگران و آنبودن تشكالت مستقل كارگري و به طبع 

خودشان و  ي نان نسبت به حقوق اوليهآسطح پايين اگاهي حقوقي 
  حاكميت مستبد با  چهار سالفشارهاي كمرشكن موجود كه طي سي و 

  
  

  
  

ورده است تا خدمتي به امپرياليست جهاني بنمايد تا آي قبلي به وجود  نقشه
مبارزان كارگري در اين موقع است كه  .هزينه مبارزان كارگري را باال ببرد

مبارزين كارگري كاسته و  چرا كه از شمار ،بيشترين هزينه را بايدبپردازند
مده وگسترش مي يابد مثل كشورهاي آهرج مرجي در جامعه به وجود 

تر از شكل نرمال در بين  همسايه عراق افغانستان كه شاهد مبارزه مشكل
اي بس  فعالين مدني و كارگري هستيم كه وظيفه مبارزان كارگري وظيفه

ارگري پيش رو خطير در اين دوره جهت راهنمايي وهدايت مبارزات ك
  .ينده تاريخ جامعه كارگري بخود ببالدآخواهد بود تا در 

فرو  در شرايط فالكت و قطعاً ،جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي پيش رو 
پاشي اقتصادي شانس بهتري دارند زيرا در شراط فالكت و فروپاشي 

مد آناكار يمي از توده مردم به غير اصولي وظاقتصادي است كه بخش ع
اگاهانه و بدنبال نظم جديدي  و كامالً ،ن سيستم سرمايه داري پي بردهبود

پيشروان جامعه  .شود براي جايگزين نمودن در افكار مردم وجامعه مهيا مي
گان  مده به نفع ستمديدهآكارگري بايد با درايت كامل از اين فرصت بوجود 

ي توان انتظار يا م. آو رنج كشيدگان هر جامعه اي حد اكثر استفاده را ببرد
داشت كه وضعيت عقب نشيني كنوني جنبش كارگري به وضعيت حمله 

اگر پاسخ شما مثبت است وظيفه پيشروان و اگاهان طبقه كارگر  بدل شود؟
بله  پيش وپس از پيدايش تهاجم طبقه كارگر به نظام سرمايه داري چيست؟

ن آ در و ؛توان انتظارداشت كه اين عقب نشيني تبديل به حمله شود مي
هاي داده شده توسط  موزشآ هاي بلند مدت و زمان است كه برنامه ريزي

گاهي آيعني كارگران  .يدآ نان ميآبه كمك  گاهان طبقه كارگرآ پيشروان و
وقتي رهبران بر خاسته از ميان خود را دوشادوش دركنار خود  ،يافته
ش مجدانه براي ها انگيزه همكاري براي مبارزه و تال نآنا خواسته در  ند،ببين

وظيفه  .ورندآدر واحدهاي كاري بوجود مي  رفع مشكالت وموانع موجود
هاي  انگيزه استفاده بهينه از اين شور وشوق و ،پبيشروان جامعه كارگري

هدايت راهنمايي جامعه كارگري براي در دست گرفتن امور در  مترقيانه و
اشتن مطالعات كارگري تواند بدون د كه اين خود نمي ؛باشد بعد از حمله مي

هاي  شكست انقالب گاهي از چگونگي پيروزي وآ در سطح گسترده و
رهبراني  .امكان پذير نيست ،تغييرات در سيستم اجتماعي جهان كارگري و

هاي نظري را در حوزه پراتيك  توانند رهبري كنند كه فلسفه اند و مي موفق
اي هايشان از  م طبقهنسبت به ه و عملي نموده و از خودرايي پرهيز كنند

 ، وو تصميمات درست تري اتخاذ كنند ،جديو  ر كارپ تر، سايرين متواضع
در صورت بروز هرگونه اشتباه  و ،تمام جوانب اجتماعي را در نظر بگيرند

با . توان عذر خواهي را داشته باشند ،عمدي يا سهوي از جانب خودشان
راه مبارزه با مشكالت از جمله  دانند تنها توجه به اينكه بيشتر كارگران مي

به طور  ،غيره تعطيلي كارخانه و و اخراج و بيكاري ،كاهش دست دستمزد
چگونه  .متشكل شدن است ،كلي تنها راه براي دست يابي به مطالبات

توان در جهت متشكل كردن كارگران فعاليت كرد؟ و چه نوع  مي
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توجه داشته باشيد كه  اًلطف دانيد؟ را براي طبقه كارگر الزم مي هايي تشكل
ها نيست بلكه مراد  هاي محل كاران هم فقط در كارخاه تشكل منظور صرفاً

هاي معلمان پرستاران رفتگران  هاي طبقه كارگر در اينجا تشكل از تشكل
وقتي ما سر صحبت از متشكل . كارگران حمل ونقل بيكاران وغيره است

وانع ومشكالت ريز ودرشت در كردن كارگران در ايران را باز مي كنيم با م
هم تنيده اي مواجه مسي شويم كه هر بخش از انها را غالب موجوديت شان 
شناخته وبري رفع اين مشكالت اقداماتي اساسي انجام دهيم كه موانع 
موجود بنظر من عبارتند از باورهاي نادرست ديني كه طي قرون واعصار در 

ايي فواصل زياد شهرها از جامعه نهادينه شده است پراكندگي جغرافي
ن آها كه به طبع  يكديگر وجود مراكز توليدي صنعتي در مراكز استان

هاي اجباري از روستاها وشهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ انجام  مسافرت
مانند حاشيه  مختلفيمدن مشكالت آخود اين امر باعث بوجود  ،شود مي

غير استاندارد را  وار وكه افراد ساكن در حاشيه شهرها كارهاي دش، نشيني
روابط  موزشي كشور وآپزيرند كه اين خود ريشه در سيستم  براحتي مي

ن يعني خانواده و خويشاوندان دارد به عنوان آترين نوع  اجتماعي در ابتدايي
شنويم  يشنايان نسبت به همديگر مآ مثال در بسياري از نصايح خانوادگي و

بنداز پايين وكارت را انجام  سرت راچكار به ديگران داري  :گويند كه مي
شود و مانع  كه اين پند نادرست در سطح جامعه به كرات تكرار مي .بده

 بزرگي در متشكل شدن افراد كارگر است چنانچه در يك مدل علمي و
فرزندان هر جامعه يا كشوري بايد در خانه ياد  ،روانشناختي اجتماعي

هاي خود را در جامعه تحويل  هموختآ و ،در مدرسه تمرين كنند ،بگيرند
ها چيز زيادي در باره متشكل شدن  بينيم كه در خانواده در واقع مي .دهند

موزيم تا در مدرسه تمرين كنند و در جامعه تحويل آ به فرزندان خود نمي
در اين مورد بنظر من با يك كالف سر در گمي مواجه هستيم كه  و .دهند

وابط بين توده ها از باال به پائين تنظيم اگر بخواهيم چيدمان اجتماعي و ر
ي أخود ر ،افرادي نااليق ،س كارأگردد كه متاسفانه هميشه افراد حكومتي ر

يعني چيدمان از  ،نآو اگر بخواهيم برعكس  ؛هستند ديكتاتور بوده و و
باز هم ناهمگوني فكري اشار جامعه و مناسبات نا  ،باشيم پائين به باال

ع اين كار مي شود با توجه به اظهاراتم فكر مي كنم متعارف اجتماعي مان
همه جانبه  باال بردن سطح اگاهيِ و بهترين راه براي متشكل كردن كارگران

يك تحول فكري در سطح عمومي جامعه توسط روشنفكران و بايد  ،كارگران
كه البته بايد با عمل  ؛يدآو به اجرا در  ودپيش گامان مبارزه پي ريزي ش

تواند  نمي ،تنها بسنده نمودن به گفتار و دستور دادن .توام باشد اين افراد
متشكل نمودن كارگران را به  تا بتوانيم كار نه چندان راحت!؟ جوابگو باشد

عالوه  ،هاي نوين اين است كه صاحبان انديشه و بهتر  .وريمآمرحله اجرا در 
خرافات  ،خرافاتسعي در پااليش دين از  ،بر احترام نهادن به باورهاي ديني

تشكالتي  .يندآبر مشكالت فائق  ،و اعتقادات از روابط اجتماعي ،از اعتقادات
همنا سنديكاهاي مستقل  ،توان براي كارگران در نظر گرفت كه مي
هاي محلي در محل  هاي صنفي مستقل در محيط كار و انجمن وانجمن

از كارگران با توجه به سوال مطرح شده هدف  .باشد زندگي توده مردم مي
امروزه كارگران خدمات  ،ها نيستند بلكه فقط كارگران خط توليد كارخانه

از مشاركت بااليي در سيستم  رفتگران و معلمان رفاهي مانند پرستاران و
برخوردار  ،زيبايي جامعه در تمام سطوح نظافت و موزش بهداشت درمان وآ

راي نهادهاي مدني دا ،هستندكه بايد تمامي زحمتكشان مزد وحقوق بگيران
هاي محلي در محل زندگي  مستقل در محل كار مانند سنديكاها و انجمن

براي مبارزه با هر گونه ظلم و ستم در حق زحمتكشان و استيفاي حقوق 
 يا در بخش حمل و حقه خودشان بنا بر شايسته ساالري ايفاي نقش كنند و

نقل شاهرگ  حمل و ،سرمايه داري امروزي نقل كه بنظر من در جهان
مد آتوانيم اقتصاد پويا و كار  باشد و هيچ اقتصاد پويايي را نمي حياتي مي

امروزه در  .مد داشته باشدآنقل ناقص و ناكار بدانيم اگر سيستم حمل و
نيازمند سيستم  ،سرتا سر دنيا براي رسيدن كارگر تا پاي دستگاه توليد

 ،حصول توليد شدهنقل است و يا جابجايي و بفروش رساندن هر م حمل و
وابستگي غير قابل انكار به سيستم حمل ونقل دارد كه در صورت متشكل 

تواند ابزاري در دست كارگران براي  تمامي اين امكانات مي ،شدن كارگران
به  مبارزه طبقاتي قرار گيرد و در چنين هنگامي است كه كفه ترازو تقريباً

نند حرف اول را زده و تعيين توا سرمايه ديكر نمي پول و رسد و برابري مي
كننده سر نوشت توليد كنندگان يا همان نيروهاي كار به دلخواه خود باشند 

در اين  .شان در نظر بگيرند كاري ناچارند سهم كارگران را به اندازه ارزش
  .گيرد ميشكلي عملي بخود ، هاي مبارزان جامعه كارگري خواسته صورت،

  
 براي طبقه كارگر سياسيِمبارزه  تصادي بامبارزه اقي   در مورد رابطه 

محالت كارگري و  نقش زنان وو رابطه  بر چيدن بساط سرمايه داري
  اين مبارزه نيز معتقدم:كش نشين در تقويت  زحمت

رابطه تنگاتنگي ميان مبارزه اقتصادي ومبارزه سياسي طبقه كارگر براي بر  
ياتي سيستم سرمايه چيدن بساط سرمايه داري وجود دارد زيرا شاهرگ ح

از  وردن طبقه كارگر دقيقاًآن است و براي بستوه در آداري بخش اقتصادي 
ود را به طبقه كارگر خفشارهاي اقتصادي استفاده نموده سلطه همه جانبه 

 فرهنگي و ،رفاهي ،اگر كارگران بر اي بهبود وضع معيشتي .نمايد تحميل مي
 حق ويستادگي نموده و خواهان داري ا اجتماعي خود مقابل سيستم سرمايه

ها به چالش كشيده  هاي اقتصادي دولت برنامه قطعاً ،خود شود واقعي حقوق
يكي از  ،اين ضرر سيستم سرمايه داري .شوند شده ومتحمل ضرر مي

خواسته هاي سياسي طبقه كارگر است در واقع كارگران با مقابله اقتصادي 
هاي  حكومت ،رت نظاميهاي كالن اقتصادي سياسي و حتي قد سياست
وال واضحي قرار مي ئسرمايه دار را در مقابل يك عالمت س گر و سلطه
شاهد ان هستيم وقتي  ،كه در خيلي از اتفاقات كارگري جهان امروز ،دهند

اي  ها با يك برنامه از پيش تعيين شده بخواهند كه طرحي يا اليحه حكومت
مدن جنبش آه حركت در با ب ،را عليه طبقه كارگر به تصويب برسانند

طرف مقابل يا همان سيستم سرمايه  ،كارگري و بپا خواستن طبقه كارگر
بعنوان مثال  .داري مجبور به عقب نشيني از موضع اتخاذي خود مي شود

بود كه در ايتاليا شاهد يك چنين اتفاق جالبي   2005كنم در سال  فكر مي
افزايش حق بيمه  تصميم به »كونيبرلس«دولت سرمايه داري  .بوديم

پرداختي كارگران گرفت كه تشكالت كارگري با هوشياري كامل با اين اقدام 
داري تشكالت  دولت به مبارزه بر خواستند و دوازده ميليون كارگر ايتالياييِ

ساعت چرخ اقتصادي كشور ايتاليا را 10ظرف مدت فقط  ،مد كارگريآكار
را مجبور به پس » سكونيبرل«قاي آدولت كاپيتاليستي  و ،متوقف نمود

يك نمونه نمود. عذر خواهي از مردم ايتاليا  از مجلس و گرفتن اليحه خود
بخاطر  بود كه سالش را دقيقاً 2009يا  2008ديگر در فرانسه سال 

 ،رييس جمهور وقت فرانسه »ساركوزي«قاي آورم كه اليحه ارسالي آ نمي
اه كارفرما در مجلس سال به دلخو24مبني بر اخراج كارگران مجرد زير 

فرانسه تصويب شده بود پس از ابالغ تصويبيه مجلس مردم فرانسه دست به 
روزه خود در خيابانهاي 90اعتصاب گسترده اي زدندكه با حضور بيش از 

قاي ساركوزي و مجلس آشهر وقفل زدن به چرخ چرخه اقتصادي كشور 
به  ،از چنين اتفاقيبعد  .فرانسه را وادار به لغو اليحه تصويب شده نمودند

  .سر كارهاي خود باز گشتند
برابر با نقش مردان در راستاي مبارزه  واما نقش زنان نقشي است كامالً 

 باشند.دان نيز رطبقاتي كه در بعضي از كشورها شايد كار سازتر از نقش م
ن جوامع آدر كشورهاي پيش رفته كه زنان خود نيمي از نيروي كار 

اما در كشورهايي مثل  .ر مسائل كارگري مي باشندذينفع و درگي ،هستند
شان به  مسئوليت ،كنند ايران كه زنان بيشتر در درون خانه ايفاي نقش مي

مد آزيرا هم از مشكالت همسر خود از قبيل در ،مراتب بيشتر از مردان است
ور خانه با خبر است و هم بايد گذراندن زندگي آ كم و عدم امنيت شغلي نان

مديريت نموده با همكاري  ،مد كم و زير خط استانداردآن درآبا مشترك را 
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و همدلي و گذشت از بسياري از خواسته هاي به حق خود و ساير اعضاي 
خانواده با شريك زندگي دست در دست ورو در روي روزهاي سخت به 

هاي كارگري اين چنين گذشت و همدلي  اگر در خانواده .زندگي ادامه دهد
 .اشد كارگران قادر به مبارزه سياسي واقتصادي نخواهند شدوجود نداشته ب

هنوز  و - مطي چند سال اخير كه در گير مبارزات كارگري در ايران بود من
 با افراد تقريباً -هم كم وبيش با مشكالت جامعه كارگري درگير هستم

نان را از نزديك آو زندگي  هستمشنا آهاي كارگري  زيادي در حيطه فعاليت
طبقه كارگر  مبارزِزمان  هر، ام خوانده را ها نآيا در كتاب خاطرات  و ام ديده

پشتيباني اعضاي خانواده خود علي الخصوص همسرش را دارد خيلي راحت 
ش ا به فعاليت طبقاتي اجتماعي ،با وجود كمبودهاي مالي ،با اسايش خاطر و

ندي مبارزه با عالوه بر ك ،اگر اين حمايت وجود نداشته باشد دهد و ادامه مي
 بايد صرف رودررويي و را بخش عظيمي از انرژي خود ،داري سيستم سرمايه

در چنين مواقعي گاهي اوقات  .د كندومتقاعد نمودن اعضاي خانواده خ
رماني خود صرف نظر آهاي  از خواسته ،شود كه مبارز كارگري ديده مي

به كارگر مبارز شود و گاهي نيز  نموده و خود تبديل به عنصر ضد كارگر مي
ن تا ساليان آخانواده شرايط سختي تحميل مي شود كه اثرات مخرب  و

خوب بخاطر دارم  .مثل منجر شدن به طالق ؛دراز در جامعه مشهود است
در جلسات هفتگي سنديكاي شركت واحد كه هر جمعه در نزديكي ميدان 

جا  نآ به هر جمعه من هم معموالً شد و باد تهران بر گزار ميآحسن 
يك روز مهمان دعوت شده به جلسه جهت  ،موزش ديدنآرفتم براي  مي

ايشان در رابطه با اعتصاب سال  .قاي علي رازاني بودآانتقال تجارب خود 
سال  6به زندان افتاده بود و پس از سپري كردن  دستگير و 1362يا 1361

  د وقتي براي حاضرين سخنراني مي كر .زاد شده بودآ ،مدت محكوميت خود
يك مبارزه اجتماعي اولين كاري را كه مي بايد انجام دهد  :اعالم كرد

متقاعد نمود اعضاي خانواده علي الخصوص همسر خود براي همراهي و 
خفقان و كشتار كه شش سال در زندان  ن زمانِآزيرا من در ست.  همدلي

و  همسرم بود كه به من روحيه ايستادگي ام تنها و تنها ياور هميشگي ،بودم
  .نمود را فراهم مي  هاي زندگي در بيرون كار مي كرد و هزينه .داد تحمل مي

نقش زنان بدينگونه داراي اهميت در مبارزه مردان است. نقش محالت  
كارگري و زحمتكش در تقويت و پشتيباني جنبش كارگري بسيار با اهميت 

ن آ است زيرا در محالت كارگري يك سادگي در زيستن و افراد ساكن در
اند و درد  مثل هم از يك طبقه خورد كه اهالي اكثراً محالت به چشم مي

سادگي و صداقت موجود در اين محالت  .يكديگر را براحتي مي فهمند
 ،يد كه در مواقع حساس انقالبيآي بوجود يباعث مي شود يك همگرا

سازند و نيروهاي  ورده ميآناخواسته نيازهاي يكديگر را در حد توانشان بر
شوند كه باعث تقويت  ديد هم از اين محالت وارد صحنه كارزار ميجانقالبي 

نقش اين گونه محالت بايد براي  .كردند هسته مركزي مبارزان كارگري مي
  .مبارزه طبقاتي در نظر گرفته شود

  
در مورد نقش حزب طبقه كارگر براي الغاي نظام سرمايه داري و 

  پيروزي جنبش طبقه كارگر معتقدم كه:
تواند درست باشد كه احزاب كارگري مشروعيت  در صورتي اين اعتقاد مي 

هاي صنفي  كلي خود را از نهادهاي مدني جامعه از قبيل سنديكاها و انجمن
رغم الينحل  علي .ها از اين نهادها باشد نآو محلي گرفته باشد و تاثيرپذيري 

حزب طبفه ماندن مشكالت كارگران در بسياري از كشورها تنها ايجاد 
خرين نسخه تجويزي آتواند تمامي مشكالت را حل نموده و  كارگر نمي

زيرا در بسياري از كشورها با وجود احزاب كارگري مشكالت كارگران  ؛باشد
احزاب پس از تاسيس ناچارند براي كسب قدرت  .همچنان پا بر جاست
مي  موارد نادري .كنند كارگران را فراموش مي پ !حكومتي مبارزه كنند

هم براي  توان يافت كه احزاب كارگري هم براي كسب سهم حكمراني و
  در واقع جامعه كارگري بايد داراي  .بهبود معاش كارگران مبارزه نمايد

  

  
نهادهاي مدني قوي براي مبارزه داشته باشند تا بتوانند در مقابل هر گونه 

را صلب  ناماليمات ايستادگي نموده و قدرت باج خواهي از هر سيستمي
توانند  هاست كه مي با نهاد هاي مدني از قبيل سنديكاها و اتحاديهتنها  .كند

مدي احزاب آرد ناكارودر م. يندآبه ارتقلع كيفيت سطح زندگي خود نائل 
هاي بارزي در جهان وجود دارد و شاهد هستيم  نهونم ،باصطالح كارگري هم

م و خود را پايبند به وقتي رهبري حزبي خود را مقيد به رعايت حقوق مرد
كند و حزب را  يداند وخود سرانه عمل م حتي خواستگاه اوليه خود نمي

بعنوان مثال چند سال بعد از انقالب  ،تبديل به يك استبداد مي نمايد
شيوه مديريتي حزب كارگر بشكل  ،مدن استالينآروسيه وروي كار 

در شوراهاي كارگري بايد  شد و بوروكراتيك ودستورهايي كه از باال صادر مي
وردن اين حزب آهمان شوراهايي كه در بوجود  .يير مسير دادغشد ت اجرا مي

رنگ  ،هاي بيشماري كرده بودند در طي زماني نه چندان طوالني جانفشاني
د و هيچ نقدي اد فقط دستورهاي خشك مي ، وكارگري خود را از دست داد

اي مردمي  بر ان كامال شيوهيا در مورد انقالب هند كه ره .ديتاب را برنمي
زادي آداشت از خط و مشي جاه طلبانه حزبي دور از مردم با مردم و براي 

رغم  كردند و علي ش ميا كرد و مردم هند هم همراهي مردم مبارزه مي
فشارهاي همه جانبه از سوي دولت استعمارگر انگليس رهبر فقيد هند از 

 را ري كه وقتي گانديمحبوبيتي خاص نزد مردم بر خودار است بطو
مردم هند هم به طرف زندان حركت كردند كه  ،خواستند به زندان ببرند مي

در زمان  . يادر هيچ كجاي دنيا حركت مردم به سوي زندان سابقه ندارد
نچيان انگليس دست به اعتصاب دمع ،نخست وزيري خانم مارگارت تاچر

ران با وجود حزب كارگر در انگلستان حزب كارگر وجود دارد اما كارگ .زدند
هايشان نرسيدند و خالصه اينكه بنظر من كارگران در هر جامعه  به خواسته

ترين افراد  اصلي ،اي بايد طبقه خود را چه در غالب نهاد چه در غالب حزب
هاي خرد وكالن حكومت ها بوده وعرصه را براي  تاثير گذار در سياست

يرا كارگران بيشترين لطمه را در ز ،چپاول نظام سرمايه داري باز نگذارند
بنظر من  .اند طول تاريخ از عدم پويائي و بي جنب وجوشي خود خورده

طبقه كارگر هميشه بايد پويا وكنشگر در سطوح مختلف سياسي اجتماعي 
هاي  اي غافل از سياست بازي فرهنگي وهنري حظور داشته ولحظه

امروزه شاهد تاراج مال  .سياستمداران ضد كارگر در هيچ كجاي دنيا نباشند
وجان اين طبقه توسط سيستم سرمايه داري هستيم كه ريشه در بي 

بايد با الگو برداري از گذشته در حال . هاي گذشته اين طبقه دارد گي برنامه
ينده اين طبقه آمبارزه طبقاتي باشيم و براي  حاضر بتوانيم قادر به زيستن و

 ينده ترسيم شده خودآبه  ي رسيدنهم دور نماي زيبايي ترسيم نموده برا
با تالش هر چه بيشتر پيكار را در كنار كار خود قرينه نموده و به مبارزه 
ادمه دهيم كارگران بايد چه با داشتن حزب و يا نداشتن حزب قادر به 

  باشند.  تعيين سر نوشت خود
 زنده باد جنبش كارگري زنده باد اتحاد 

 
*  
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  مبارزه با انحالل طلبي
  
  
  
  
  
  

  محمد اشرفي
  
  
  
  
  
  

  :پاسخ اول
يا كشته شدن مي ترسند و ترس كارگران به اين دليل نيست كه از مبارزه 

بلكه به اين دليل است كه افقي براي مبارزه خود نمي بينند و خود را تنها و 
دشمن را يكپارچه و بزرگ مي بينند ، به خواسته ها و  ،كوچك و پراكنده

  قدرت خود ايمان ندارند .
جنبش ، خروج از بن بستتحت فشارهاي مداوم و طوالني شدن عدم 

اين بسيار خطرناك  ،كارگري بيشتر به سمت مشكالت دروني سير مي كند
است بخشهايي از جنبش كارگري علي رغم وجود شرايط گسترده اعتراض 
 "به سكوت وادار شده است بخشهايي نيز به شدت سركوب شده و تقريبا

خشهاي نرم آن تحت فشارهاي زياد به سمت سازش متالشي شده اند ب
ناخواسته هدايت شده است و با مسائل سياسي رفرميستي خود را مشغول 

بخشهايي نيز براي پيدا كردن راه خروج مجبور به مجادله ميان  ،كرده است
وبن  تفرقه بيشتر ،از گسترش پراكندگي يهمه اينها نشان ،خود شده اند

وجود فشار  -1و موضوع به هم پيوسته است اينها حاصل د، است بست
جهت  (حزب)نبود ابزار هدايت انقالب - 2شديد و شرايط عيني انقالب  

با  ،مقابله و هدايت جنبش به سمت حركتهاي ارتقا يابنده انقالبي است
توجه به شرايط ايران هميشه اين طور بوده كه اول سازمان سياسي طبقه 

آن به حاكميت ، حاكميت مجبور به ساخته مي شود و سپس تحت فشار 
در اين مورد بسيار تأخير شده شود پذيرش سازمانهاي توده اي طبقه مي 

بايد پس از اوج گيري اعتراضات جديد كه هر لحظه زمان آن نزديك  ،است
تر مي شود در انتظار يك نظام فاشيستي ديگر با شدت بيشتر و حتي توده 

پيشروان طبقه كارگر هرگز قابل گذشت باشيم و اين خيانت از جانب  ترگير
  .و بخشش نخواهد بود

 100متشكل شدن طبقه كارگر مقدم بر هر مطالبه ديگري است طي تاريخ 
ساله مبارزات كارگري در ايران و كشورهايي مانند آن مشخص شده است 
كه طبقه كارگر هرگز نمي تواند و نتوانسته بدون داشتن حزب خود تشكل 

بسازد و اگر مواردي نيز ساخته شده است بدليل نبود حزب توده اي خود را 
نتوانسته آنها را حفظ نمايد. وضعيت تشكل هاي فعلي مانند سنديكاي 
واحد و هفت تپه بعنوان سازمانهاي توده اي كارگران و كميته هاي پيگيري 

اديه آزاد كارگران و... بعنوان نمونه تشكل هاي فعالين ح، هماهنگي ، ات
  ثبات كننده اين موضوع هستندكارگري ا

سنديكا هاي فوق  از بدليل نبود پشتيبان حقيقي در ميدان پراتيكي مبارزه
شكلي باقي مانده است ، كميته پيگيري زمين گير شده ، كميته تنها 

 و خبر رساني و مشكالت درونيهماهنگي براي حفظ خود به ورطه مجازي 
بيشتر در ماهيت مسلط قانون  هر روز انكشيده شده و اتحاديه آزاد كارگر
بخواهد به كپي برابر اصل خانه كارگر  خودگرايي و علني گرايي بدون اينكه 

تبديل مي گردد.همه اين تشكل هاي نمونه وار به دليل نبود سازمان 
را طي مي كنند.براي  گفته شده هايمسير "سياسي طبقه كارگر اجبارا

درشت خود را بدست آورد بايد در اينكه طبقه كارگر بتواند مطالبات ريز و 
دو شكل سياسي و توده اي متشكل شود طبقه كارگر بدون متشكل شدن 
در حزب خود امكان ندارد بتواند تشكلهاي توده اي خود را تشكيل داده و 

با تكيه بر موارد باال نبود سازمانها توده اي كارگران و وضعيت  حفظ نمايد
نشان مي دهد كه تشكيالت هاي  سنديكا ها و ديگر تشكل هاي موجود

 به. با توجه به مقدمه فوق موجود هيچ كدام حزب طبقه كارگر نيستند
سئوال چنين بايد پاسخ داد كه ترس طبقه كارگر و تقليل مبارزات كارگران 

به خاطر نداشتن افق روشني از آينده  ،از اعتراضات و اعتصابات به طومار
تواند امكان پذير نمايد . بنابراين نبود فقط حزب مي  افق مورد نظر را است،

يعني اگر  دليل اصلي است،كارگران  رحزب در مورد مستولي شدن ترس ب
بخواهيم ترس را از بين ببريم ، اعتماد به نفس به كارگران بدهيم ، آنها را 
به آگاهي هاي الزم برسانيم ، آنها را متشكل نمائيم و آنها را آماده تسخير 

....همگي از كانال متشكل شدن انقالبيون و پيشروان طبقه قدرت نماييم و
كارگر در حزب طبقه خواهد بود و تا زماني كه چنين نشود نه تنها مبارزات 

حتي اگر بر اثر بحرانها ي موجود و  ،تر خواهد شد يفضكارگران هر روز 
جمهوري اسالمي محيط و عرصه آنقدر باز شود كه بر فشارهاي مختلف 

وانند تك تك يا ميليوني اعتراض نمايند و در ميادين و كارخانه كارگران بت
ها پرچم سرخ به دست گرفته شعارهاي كمونيستي بدهند و حتي بتوانند 
كارخانه ها را تحت كنترل در آورند و... مانند همانهايي كه اكنون در اسپانيا 

واهند رسيد ، پرتغال ، ايتاليا و... انجام مي دهند باز هم به مطالبات خود نخ
نتيجه مي  ،و در نهايت همه چيز را به سرمايه داري واگذار خواهند كرد

گيريم تنها راه پيروزي طبقه كارگر متشكل شدن است و با توجه به شرايط 
ايران حداقل اين است كه تا زماني كه كارگران پيشرو وانقالبي اقدام به 

 -يستيمتشكل شدن در سازمان سياسي طبقاتي با گرايش ماركس
لنينيستي نكنند امكان سازمان يابي و سازماندهي سراسري كارگران ممكن 

در نتيجه وظيفه اين گفته به شهادت تاريخ اثبات شده است،  ،نخواهد شد
  عاجل امروز ما به صورت زير فرمول بندي مي شود :

د و از عقب نشيني جلوگيري كرده و دفاع را نبراي اينكه ترس نداشته باش
آماده  ،بايد از نظر آگاهي طبقاتي آموزش ببيند دتبديل نماييبه حمله 

براي اينكه طبقه كارگر براي تسخير قدرت آماده شود  .دنتسخير قدرت شو
بايد داراي دو شكل تشكل با پيوند ارگانيك باشد و براي اينكه بتواند تشكل 

توده اي همزمان متشكل  - توده اي داشته باشد بايد به صورت سياسي 
 ،انحرافاتبا براي اينكه بتواند در سازمان سياسي متشكل شود بايد  ،شود

مبارزه  "بخصوص انحرافات ضد حزبي ، ضد تشكل يابي مبارزه كند كه فعال
  با انحالل طلبي مقدم بر مبارزه با هر انحراف ديگر است .

فالكت  و فروپاشي اقتصادي مي تواند يك فاكتور براي رشد و شدت يابي 
اشد اما به تنهايي نمي تواند كارگران را براي مبارزه مهيا كند مبارزات ب

يعني اگر اين فاكتور تنها باشد نه تنها باعث رشد مبارزه و امكان پيروزي 
طبقه كارگر نمي گردد بلكه باعث عقب نشيني بيشتر طبقه از جهت 
پراتيك و آگاهي طبقاتي مي شود (مانند حاال) و حتي باعث رشد و 

سم مي شود همچنين اگر اين فاكتور تنها باشد مي تواند گسترش فاشي
باعث راحتتر عبور كردن سرمايه داري از بحرانها شود در واقع در چنين 

مي گردد كه  بيشتريشرايطي طبقه كارگر دچار پراكندگي و رقابت دروني 
دسته هاي بسيار زياد كارگري در دشمني با منافع طبقاتي خود مستقيم و 
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به خدمت جناح هاي مختلف سرمايه داري در مي آيند. ظهور غير مستقيم 
انتظار افزايش  ،فاشيسم شانس بسيار زيادي در چنين شرايطي دارد

اعتراضات با توجه به گسترش بحرانها بستگي به دارايي هاي طبقه كارگر 
دارد يعني درست است كه زمينه اعتراض بر اثر گسترش دامنه بحرانها 

زمينه براي امكان پذير كردن اعتراضات نياز به چند وجود دارد اما اين 
پارامتر ديگر دارد از جمله حدي از آگاهي طبقاتي ، وجود تشكل هاي توده 

در ايران وجود ندارد . در  "فعالاي و وجود سازمان سياسي كارگران ، اينها 
شرايط عيني كنوني نه تنها امكان گسترش اعتراضات وجود دارد بلكه 

زي انقالب كارگري نيز وجود دارد اما در صورتي ممكن مي امكان پيرو
شوند كه ابزارها و ملزومات مورد نياز خود را داشته باشند با توجه به اينكه 
شرايط عيني آماده است اما به دليل عدم وجود شرايط ذهني نمي توان از 
شرايط عيني سود برد. جالب است توجه كنيم  همين بحرانهاي موجود در 

ن با درجات متفاوتي در يونان ، اسپانيا ، پرتغال ، ايتاليا و... وجود دارد ايرا
اما مي بينيم كه در ايران با گسترش بحرانها اعتراضها كم مي شود و تقليل 
مي يابند در اسپانيا اعتراضها با گسترش بحرانها افزايش يافته اما در آنجا 

در برخي از كشورها  نيز تبديل به انقالب نمي شود با گسترش بحرانها
كاركرد  ،اعتراضات خياباني بيشتر از اعتراضات كارگري در كارخانجات است

بحران ها در ايران سه برابر بيشتر از آمريكا و اروپا است چون بخشي از 
بحرانهاي اروپا و آمريكا از طريق زير گروه بودن اقتصاد ايران به ايران انتقال 

جمهوري اسالمي نيز مزيد بر آن بحرانهاي مي يابد همچنين بحرانهاي خود 
بحرانهاي حاصل از تحريم نيز اضافه مي گردد حال مي بينيم  ،انتقالي است

وجود سه برابر بحران نه تنها باعث سه برابر شدن اعتراضا ت نشده بلكه رو 
به كمتر شد هست، عامل چيست؟تحليل تفاوتها و اثرات و تاثيرپذيري اينها 

و ثابت مي كنند كه جدا از زمينه  دادهتفاوت به ما ياد  و پيدا كردن علل
هاي عيني كه با بحرانها آماده تر مي شوند چيزمكملي بسيار مهم ديگري 

حزب،  "الزم است .تاريخ ثابت كرده است كه بدون تشكيالت سياسي دقيقا
طبقه كارگر هرگز نمي تواند خود را براي ادامه مبارزه و عبور از سرمايه 

  ماده نمايد .داري آ
در ايجاد ودامن زدن به ترس كارگران و دست به عصا كردن آنها در 

آنچه به صورت ريشه اي و اما مطالبات خود موارد بسياري دخيل هستند 
 همه جانبه عمل مي كند تغيير سيستماتيك روابط ميان اشتغال و بيكاري

سرمايه  د،گردمينقشمند از طرف سرمايه داري اجرا  وكه آگاهانه  است،
سال اخير به صورت برنامه ريزي شده (  80الي  70داري توانسته است طي 

كه امكان اجرايي اين برنامه ريزي به افول قدرت اجتماعي طبقه كارگر از 
جهت ذهنيت انقالبي و افزايش تحمل انديشه هاي سرمايه داري و ستم 

رطبقه پذيري از طرف كارگران و نمايش شكست ناپذيري نظام سرمايه ب
كارگر است ) اشتغال دائم را به اشتغال سيال و به طبع بيكاري محدود را 
به بيكارهاي بلند مدت، سيال و پنهان و گسترده تبديل نمايد. مي دانيم كه 
ميان بيكاري و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد. اين نقشمند بودن 

ر فرد در گسترش اشتغال سيال و تغيير مداوم اشتغال و بيكاري براي ه
زمانهاي متناوب و بسيار كوتاه كه هر چه به جلو مي رويم فركانس انتقال 

برعكس به صورت اپيدمي كوتاه تر و كوتاه تر  "اشتغال به  بيكاري و بعضا
ماه يا  6سال ، 1مي شود و ترس از آن است كه زمان اشتغال كه اكنون به 

سترش يافته به اشتغال ماه ، حتي موقت بدون تاريخ تقليل يافته آنقدر گ 3
يعني اينكه براي كارگران وارد شدن به يك كار در  بديل گردد،روزانه ت

صبح و تسويه در عصر  همان روز به موضوع عادي تبديل شود در چنين 
تمامي مطالباتي كه براي كار مدت دار مي  جايي ندارد،سيستمي اعتراض 

ن نخواهد بود و حتي تواند معنا پيدا كند در كار سيال كوتاه مدت ممك
مطالبه آن براي خود كارگران از منظر فكري نيز نامعقول خواهد شد يعني 
ساختار فكري تغيير خواهد كرد كه در حوزه تغيير اين ساختار فكري 
بسياري از مطالبات از ليست مطالبه حذف مي گردند. حتي اتحاد و متشكل 

، كارگري كه قرار اي واقعي امكان خود را از دست مي دهدنشدن به مع
است بر مبناي نظام اشتغال سيال سه ماه يا موقت بدون تاريخ يعني كمتر 
از سه ماه كاركند با هيچ منطقي نمي تواند قانع شود كه تشكل محل كار 

  خود را با بقيه كارگران تشكيل بدهد. 
سر پارامترهاي بسيار در اين موضوع دخيل هستند كه همه آنها در يك 

البته  ،آن هم نبود سازمان سياسي طبقه كارگر است ،ندنجگمي  فصل
فقط و فقط در صورت داشتن گرايش ماركسيست مورد نظرسازمان سياسي 

   باشد نيازي چنين گوي جواب تواند مي لنينيستي –
نبرد  "وقتي بحران حاكميت در زواياي مختلف آن شديدتر مي گردد ضرورتا

تعيين تكليف نزديك تر مي شوند و هر و مبارزه ميان كار و سرمايه به نقاط 
سر كوب شديتر مي گردد  "چه به ان نقطه عطف نزديكتر مي شويم ضرورتا

س بكش تا زنده أالر و به جاي مي رسد كه به قول شاهرخ زماني در خط
بماني قرار مي گيرد و اكنون وضعيت سرمايه داري جمهوري اسالمي در 

سركوبي جنبش كارگري فقط حوالي چنين وضعيتي است درمقابل چنين 
دو راه پيش رو دارد يا بايد به شدت ، سرعت و قدرت مبارزه اش متناسب با 

نياز به حزب واقعي طبقه كارگر  براي اين كارافزايد يپي آمد هاي بحران ب
در صورت نداشتن ابزار هاي الزم مجبور مي شود راه دو م  كه تسليم  ،دارد

د . طي ده سال گذشته جنبش كارگري شدن تدريجي است را انتخاب نماي
علي رغم افت و خيز هاي خود همين مسير را پيموده است  تمامي ابزار 

وردي پرستش كنندگان خود آهاي موجودش و تئوري هاي ناقص و من در 
درد مبارزه موجود ه ب دسم را بكار برده است و همگي ثابت كردنيبه خود

ي اين مبارزه خود به خودي و خود نمي خورند نتيجه و تاثير عملي و اثبات
با  "جوش و تئوري هاي من در آوردي يا كليشه اي  عاريتي  امروز عمال

عقب نشيني آرام آرام جنبش كارگري و متناسب با افزايش شدت سر كوب 
در مقابل دشمن است وضعيت كنوني جنبش كارگري بخصوص تمام  آبرو و 

ي ها ، خود به خوديسم ها و حثيت قانون گرايان و علني گرايان ، جنبش
تحزب گريزان ، انحالل طلبان در مجموع تمامي مخالفان لنينيسم را بر باد 

  داده است. 
شكي در اين نيست كه اگر حزب طبقه كارگر وجود داشت هرگز كارگران 
مجبور نمي شدند به جاي اعتصاب ، تظاهرات ، راه پيمايي ، تجمع ، 

تسخير قدرت دست به  و سنگر بندي محاصره مجلس ، كنترل كارخانه و
جمع آوري طومار بزنند .و تازه وقتي دشمن برخي از مسئولين جمع آوري 

كه  "امضا را احضار مي كند اگر حزب طبقه كارگر وجود داشته باشد اوال
اگرهم احضار نمايد انها با تكيه به ،دشمن نمي توانست انها را احضار كند

ي شوند تابع قانون شوند و به دنبال ان قدرت حزب طبقه كارگر مجبور نم
اين ها  ،اعالم كنند كه تا پايان انتخابات اعالم تجمع نخواهيم كرد "مجبورا

زماني نيرو هاي راديكال جنبش كارگري بودند كه اكنون در فضاي نبود 
حزب هم از جهت تئوريك تسليم شده اند و هم از جهت عملي تابعيت 

اين يعني عقب نيشني سال به سال و  .ذيرفتندقانون را بدون اعالم علني پ
روز به روز خواهد شد در صورتي اگر حزب واقعي   هماه به ماه كه در آيند

طبقه كارگر وجود داشت اين فعالين راديكال را هم از جهت صبر انقالبي، 
هم از جهت آموزش هاي تئوريك ، هم از جهت سازمان يابي و سازمان 

و هم با قد علم كردن در  ،دن پشتيباني مي كرددهي و امكانات سراسري ش
مقابل جمهوري اسالمي از جهت اعتماد بنفس و داشتن پشتيبان قوي 

من اين دوستان را از نزديك مي شناسم اگر نوشته ها و  .حمايت مي كرد
سال قبل انها را با حرف هاي امروز شان مقايسه كنيد پي به  5حرف هاي 

واهيد برد آنها در جريان مستقيم مبارزه قرار عقب نشيني سال به سالشان خ
دارند و هر روز مجبور مي شوند مطالباتشان را تقليل بدهند تا شايد كمي 
بدست بياورند اين رفقا چاره ي ندارند يا بايد لجبازي كنند و به حاشيه 

راديكاليزم بي ثمر خود را حفظ كنند يا در جريان  "پرتاب شوند كه مثال
به قانون گرايي نزديك تر و نزديكتر شوند تا به شكل  سيالب بي دفاع
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جديدي از خانه كارگر تبديل شوند اين ها همه تاثيرات منفي نبود حزب و 
افكار تحزب گريزي است اگر مي گويم شكل جديدي از خانه كارگر داليل 
محكمي دارم شما نوشته ها و سخنراني هاي ده سال گذشته محجوب ، 

خانه كارگر را نت برداري كنيد و همچين از نوشته ها و  صادقي و ديگر افراد
ديد گفته هاي مسئولين جمع آوري طومارها نيز نت برداري كنيد خواهيد 

يكي هستند و بي افقي و بي عملي را بيان مي كنند  منتها  "كه ماهيتا
غير قانوني.  "رسما هاقانوني هستند ولي اين "آنها(خانه كارگريها) رسما

مي گويد كارگران در مقابل تغيير  "ا سخنراني دارد كه مثالمحجوب دهه
قانون كاريا عدم افزايش دستمزدها يا انجماد دستمزدها ساكت نخواهند بود 
و حال همين مفهوم درجاي جاي نوشته ها و مصاحبه هاي رفقايمان بارها 
 از روي نا اميدي و حتي با اگاهي به اينكه كاري نمي توانند به پيش ببرند 

ت جمهوري يتكرار مي شود اين مفهوم براي محجوب يعني تضمين حاكم
اين رفقا چاره اي  ،اسالمي اما براي رفقاي ما يعني بن بست و در جا زدن

را بوجود  مندارند راديكاليزم روي هوا نمي تواند باشد بايد امكانات راديكاليز
 مراديكاليز آورد براي جنبش كارگري ايران اكنون امكان و زمينه پيش برد

به ساخته شدن حزب طبقه كارگر بستگي دارد در غير اين صورن فعالين 
راديكال هر روز بيشتر در قانون و علني گرايي و رفرميست فرو خواهد رفت 
بايد حزبي ساخته شود تا با اعمال هژموني و اتوريته طبقاتي خود سير روند 

رگران و سازمان كنوني را تغيير جهت بدهد انگاه خواهيم ديد كه كا
اعتصاب و تظاهرات سازمان دهي  ،دهندگان انها به جاي جمع آوري طومار

مي كنند. از اين گفته يك نتيجه ديگر نيز مي گيرم و ان اين است كه 
سازمانها و احزاب موجود مانع رشد جنبش سوسياليستي و جنبش كارگري 

راين بايد انها را هستند و مانع به هم پيوستن اين دو جنبش مي باشند بنا ب
به ليدر هايشان واگذار كرده و اقدام به تشكيل حزب واقعي طبقه كارگر 

 نمود.راه ديگري وجود ندارد.
  

  پاسخ دوم و سوم:
طبقه كارگر براي كسب مطالبات ريز و درشت خود نياز به  سازمان سياسي 
جهت بر قراري ارتباط ارگانيك ميان بخش هاي مختلف طبقه و مبارزات 

در همين حال نياز به سازمانهاي توده اي جهت  ،دارداسري كارگران و ... سر
مبارزه براي كسب مطالبات روز مره و آماده كردن كارگر در جهت اعمال 

، كارگران حمل و ، معلمان، پرستاران، رفتگران، بيكارانقدرت طبقاتي است
كار و  كه بايد در محل ،از طبقه كارگر هستند ينقل و... همگي بخش هاي

اي كارگري فراخور ميزان سطح  ي در اشكال مختلف سازمانهاي تودهزندگ
آگاهي خود متشكل شوند. نوع تشكل را ميزان آگاهي افراد تعيين مي كند 

 ،ها ها، سنديكاها، انجمن ضمن شركت در اتحاديه انكه آگاهترين كارگر
ي به د، در شرايط خاص امروزنبايد  در حزب طبقه متشكل گرد ،شوراها

اي كارگران  هاي توده دليل نبود حزب طبقه كارگر كه باعث شده سازمان
امكان تشكيل، يا پس از تشكيل امكان ادامه نداشته باشند رسالت تاريخي و 

ها و كميته هاي مخفي و  ضروري فعالين انقالبي تشكيل هستهمسئوليت 
رگران آگاه و از طرف كاانقالبي است، هر گونه بهانه و كوتاهي در اين مورد 

اينجا الزم است برخي  ها خيانت به طبقه كارگر است. سوسياليست
  ها را بيان كنم : ها و هسته شكيل كميتهخصوصيات الزم جهت ت

هر انسان مبارز و انقالبي  و البته بخصوص كمونيست ها در هرعمل، يا  
تا بحث و فعاليت علمي الزم است موارد زير را قبل از هر چيزي روشن كند 

در واقع دانستن و مشخص كردن  ،به صورت علمي به موضوع پرداخته شود
  جواب موارد زير به ما مي گويد كه چه بايد كرد.

خواهيم  ل يا فعاليت خود چه هدفي داريم (چه مياز عم "مشخصا  -1
 بدست آوريم؟)

 براي رسيدن به هدف مشخص خود به چه چيز هاي نياز داريم ؟ -2
 سبت به هدف مورد نظر در چه وضعيتي قرار داريم ؟در حال حاضر ن -3

 براي رسيدن به هدف فوق از كجا يا از چه چيزي شروع كنيم ؟ -4
آنها را بسازيم يا اگر لوازم مورد نياز براي شروع آماده نيستند بايد  -5

 بدست آوريم. 
با  "پس از مشخص كردن پنج مورد باال مي توانيم افراد ي را كه اصوال - 6

شروع به فعاليت  ههمفكر هستند بعنوان هم رزم دعوت به همكاري كردما 
 ماييم.سازمان يافته ن

 : بايد خصوصيات فردي زير را داشته باشندنهمرزمان ما  
 نيستند.منظم  -1
توانند افراد چندان مورد اعتماد در  كنند نمي ي كه شما را نقد نمينكسا -2

  .حد كادرهاي انقالبي باشند
شوند يا مقابل نقد غير علمي  كه در مقابل نقد رنجيده خاطر ميكساني  -3

 .گيرند بر خورد كرده و گارد مي
كساني كه مشكل شخصيتي دارند و دوست دارند مورد تعريف و تجميد  -4

 قرار بگيرند ، معروف و مشهور شوند يا به دنبال مطرح شدن نامشان هستند
شجاعت بيان نظرات خود را كساني كه شجاعت انجام كارهاي عملي يا  -5

 ندارند
كساني كه در اعالم نظرات خود و انتقال نظر ديگر رفقا حتي نظر رفقاي  - 6

 .مخالف  صداقت ندارند
 .كساني كه فدا كار نيستند -7
كساني كه جسور نيستند ( در زمان هاي خاص جسارت به خرج نمي  -8

 .دهند )
ل كردن اصولي و علمي  كساني كه رو راست نيستند وبراي شفاف و ح -9

اختالفات تالش نمي كنند و مي خواهند اختالفات را پنهان نمايند يا اجازه 
 اظهار نظر را از خود و ديگران سلب مي كنند 

 .كسب آگاهي تالش نمي كنندبراي كساني كه  -10
 كساني كه وقت شناس نيستند  -11
از يكي در فعاليت انقالبي راز داري كساني كه راز دار نيستند،  -12

  .مهمترين خصايص است
 در ديدن ، شنيدن و درك كردن و بيان و توصيف دقت زياد كساني كه -13

 ندارند.
  ندارند. مسئوليت پذيري و حس پاسحگويي كساني كه  -14
 توان و سرعت  باالي در تجزيه و تحليل  و تصميم گيريكساني كه  -15

 ندارند.
  كساني كه افكار سوسياليستي را قبول ندارند. – 16 

  نيستند.پايبند به اصول و پالتفرم كساني كه  – 17
مورد باال امتياز  17اول براي همرزمي كساني را بايد انتخاب كرد كه در 

به طور صد در صد تعيين كننده  موارد زير "مثال ،خوبي كسب كرده باشند
، رازداري ، صداقت، منظم بودن، وقت شناسي، نقد پذيري، پايبندي هستند

براي رديف دوم پذيري، نداشتن مشكل شخصيتي و... به اصول،مسئوليت 
همرزمان بايد كساني را انتخاب كرد كه برخي يا حتي بسياري از حسن هاي 

ساخته شدن، آموزش ديدن،  ،پرورش ،گانه را ندارند ولي امكان كسب 17
تشكيالت دوري  اي بايد دوري كردراز انتخاب بقيه بعادت كردن را دارند. 

  .براي ما صرف نمي كند "ن روي انها فعالكرد چون كار كرد
  

  پاسخ چهارم:
مبارزه طبقاتي كارگران از دو بخش اقتصادي و سياسي جدايي ناپذير 
تشكيل مي شود كه در برخي شرايط مبارزه اقتصادي شاخص تر است و در 
شرايطي نيز بخش سياسي شاخصتر مي گردد ولي در هيچ زماني في نفسه 

نيست مبارزه اقتصادي طبقه كارگر در واقع بخش  اقتصادي يا سياسي تنها
بورژوازي مبارزات طبقاتي كارگران است تا زماني كه در محدوده اقتصادي 
مهار شود و به بخش سياسي رشد نكند پراكنده ، قسمت به قسمت ، با 
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در خود، زائده اي از جناح هاي مختلف سرمايه  ي رقابت داخلي ،طبقه
از مبارزات  يزد، اما به محض ارتقا تا سطوح باالي داري بوده و در جا خواهد

بايد  ،سياسي در جهت بر چيدن بساط سرمايه داري گام بر خواهد داشت
روشن كرد كه طبقه كارگر مي تواند مبارزه اقتصادي خالص داشته باشد 
ولي مبارزه خالص سياسي نمي تواند داشته باشد يعني مبارزه سياسي بدون 

رزاتي قوي اقتصادي براي طبقه كارگر معنا ندارد.موضوع وجود پايه هاي مبا
در رابطه با ايران خاص تر است چرا كه حتي مبارزه اقتصادي طبقه كارگر 
در ايران از همان نقطه صفر شروع  به سمت سياسي حركت مي كند و با 
هيچ وسيله نمي توان از سياسي شدن آن جلوگيري كرد. تمامي جنبش 

سب مطالبات خود نياز به حمايت جنبش كارگري هاي اجتماعي براي ك
نمي  ديگر دارند و جنبش كارگري نيز بدون استفاده از نيروي جنبش ها

مد بقيه جنبش آتواند با حريف مبارزه كند جنبش زنان در اين رابطه سر 
هاي اجتماعي است و اين جايگاه به خاطر اين است كه زنان در ايران 

د و اگر طبقه كارگر به مطالبات زنان توجه گرفتار استثمار مضاعف هستن
نكند نه تنها زنان به خواسته هايشان نخواهند رسيد بلكه طبقه كارگر نيز 
هرگز به انقالب دست نخواهد يافت يعني اينكه جنبش زنان يكي از پايه 

تي در ايران خواهند بود اما اين گفته را نبايد با آن آهاي مهم انقالبي 
مي گويد انقالب آتي انقالب زنانه است اشتباه گرفت  انحراف گرايشي كه
انحرافي است كه  "تي انقالب زنانه است يك بحث كامالآگفته اينكه انقالب 

است  يدر مبارزه طبقاتي اخالل ايجاد مي كند و البته مربوط به طيف هاي
 ،كه دل در گرو انقالبات اهدايي سرمايه داري و انقالبات مخملي دارند

اري مي تواند با تغيير جمهوري اسالمي بدون اينكه مشكلي براي سرمايه د
د همه ي خواسته هاي زنان را كه مربوط به موجوديت كنايجاد  خود

اما  ،انقالب زنانه را تقديم كرده باشد .اين يعنيجمهوري اسالمي است بدهد
سر مايه داري هر گز نمي تواند مطالبات كارگري را بدهد نتيجه مي گيريم 

ي كه سرمايه داري در اشكال مختلف خود مي تواند بدهد نمي تواند چيز
   .انقالب محسوب شود

  
  پاسخ پنجم:

فعالين طبقه كارگر در عمده ترين سر فصل تقسيماتي خود به دو دسته 
تقسيم مي گردند، عبارتند از فعاليني كه اعتقاد دارند كارگران براي 

باشند و فعاليني كه اعتقاد مبارزه با سرمايه داري بايد مسلح به حزب 
دارند حزبيت دشمن كارگران است با اين توضيح سر فصل بحث را به 

  صورت زير نام گزاري مي كنم :
  

  خلع سالح كارگران 
  موضوع حزب طبقه كارگر را بايد از زواياي مختلف بررسي كرد از جمله :

  ضرورت وجود حزب -1
 ماهيت و فرم حزب  -2
  بگرايش و سبك كار حز -3
  باز ده و محصول موجوديت حزب -4
   خطرات احتمالي از موجوديت حزب -5
  اثرات منفي نبود حزب - 6
  قدمت بحث و مجادله در رابطه با حزب  -7
  انواع انحرافات در مخالفت با حزب -8
  رابطه حزب با مقوله هاي مختلف اجتماعي -9

 بستر و روش ساخت  حزب -10
12- ... 

  ال هاي از علوم مختلف طرح مي كنم :براي درك بهتر موضوع مث
اصل علمي در ماركسيسم است كه مي گويد، سرمايه داري پس از رسيدن 
  به حاكميت گوركن خود را (طبقه كارگر را)با دست خويش ايجاد مي كند، 

  
  

  
  

درست است اما فعالين و گرايشات بسياري با درك ناقص از  "اين اصل كامال
تشكيل داده اند. پيروان انحراف فوق كه اشكال  اين اصل علمي، انحرافي را

مختلفي دارند و با درجات متفاوتي دنبال رو و دچار خود به خوديسم 
هستند، احزاب ، سازمانها ، گروه ها و محافل متنوعي را تشكيل داده اند و 
حتي منفردين بسياري نيز در اين انحراف بسر مي برند ، پيروان انحراف 

نين گفته علمي از بردن اگاهي به درون طبقه خود داري فوق با تكيه بر چ
كرده و با تبليغات مسموم كننده اي مانع ديگر نيروها نيز مي شوند اين 
منحرفين از يك طرف به يك اصل علمي تكيه مي كنند و با بهانه ي 
تابعيت از اصل فوق با تمامي اصول علمي مربوطه ي ديگر مخالفت كرده 

ت موجود مي شوند، و مانع طبقه كارگر در جهت كمك حال ادامه وضعي
  آماده شدن براي تسخير قدرت مي شوند..

پيروان اين گرايش انحرافي توانايي بر قراري ارتباط علمي ميان اصول 
مختلف علوم مربوطه را ندارند به مثال هاي زير توجه كنيد : (مثال ها براي 

يده اجتماعي كه به درك بهتر موضوع از قوانين ساده فيزيكي، به پيچ
  صورت روند تكاملي پشتيباني مي كنند انتخاب شده اند.)

شئي انتقال يافته به يك ارتفاع بر اثر نيروي وارد شده بر آن داراي  -1
انرژي پتانسيل سقوط است اما براي تبديل انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي 

 نياز به عاملي براي حذف مانع سقوط داريم.
يك هر ژني عامل ارث خاصي است اما هر گاه شرايط مناسب در علم ژنت -2

براي بروز عامليت وجود داشته باشد آن ژن صفت غالب به خود مي گيرد. 
 شرايط مناسب به عوامل مختلف بستگي دارد.

انسانها داراي استعداد هنرپيشه شدن، پزشك، خلبان ، ورزش كار،  -3
تماعي ثابت شده تا زماني كه دانشمند و مخترع و غيره هستند، در علوم اج

شرايط پرورش استعداد ها براي انسان مورد نظر يا انساهاي ديگر مهيا 
 نباشد استعداد هاي فوق به بالفعل تبديل نخواهند شد.

نبرد طبقاتي و نيروهاي فعال اجتماعي از اين اصل مستثنا نيستند، علي 
داد ضد سرمايه رغم اينكه حاكميت سرمايه داري باعث شده كارگران استع

داري داشته باشند اما براي بالفعل كردن اين استعداد نياز به اجرايي كردن 
علوم ديگرداريم تا شرايط الزم را آماده نمايند.يك استعداد نهفته فقط 
زماني كار كرد خود را ارايه مي دهد كه شرايط محيطي ، هماهنگي 

رهاي مورد نياز كه اگاهانه ارگانيك اعضاء ، عوامل مختلف سازنده آينده ، ابزا
و نقشمند انتخاب شده باشند، داراي هارموني محيطي، سيال و ارتقاع يابنده 
باشند تا بتوانند برآيند نيروهاي كنشگر را، جهت مقابله با نيروهاي مانع، 
يك دست و همسو نمايند. نگاه به سرمايه داري بر اين مبنا كه كار سرمايه 

است يك ديد تنگ نظرانه، كوتاه و محدود  داري فقط ايجاد دشمن خود
است ، سرمايه داري در كنار ايجاد اجتناب ناپذير دشمن خود صدها و 
هزاران روش، سيستم و ابزار جهت مقابله با دشمن ايجادي خود به صورت 
آگاهانه و نقشمند توليد و باز توليد مي كند، اگر براي مقابله و خنثي سازي 

اهانه و موانع سرمايه داري از ابزارهاي علمي، ابزار ها و روش هاي آگ
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بخصوص حزب خاص طبقه كارگر استفاده نكنيم طبقه كارگر هرگز فرصت 
  بالفعل كردن استعداد ضد سرمايه داري خود را بدست نخواهد آورد.

ممكن  ،حاصل بودن يا نبودن حزب ،موضوع حزب يك بحث ريشه اي است
قه كارگر است .همچنين نوع و شدن يا نشدن كسب مجموعه مطالبات طب

را هدف از  حزبيا شل و ول بودن  حزب، ساختار، مستحكم و استوار بودن
تشكيل آن مشخص مي كند . مبارزه و مقابله با حاكميتي داراي سيستم 
نياز به روند و روش و ابزارهاي متناسب جهت عبور از آن سيستم است 

واند روند سيستماتيك بنابراين مبارزه با حاكميت سيستماتيك نمي ت
   نداشته باشد.

  
  نبود حزب دو كاركرد منفي را توليد و باز توليد مي كند :

به دليل نبود حزب، كارگران علي رغم وجود شرايط عيني از نظر ذهني   -1
اعتقاد و ايمان به تسخير قدرت ندارند يعني كمونيست ها و سوسياليست 

  جام ندادند. ها در غالب حزب رسالت تاريخي خود را ان
با وجود اعتراضات انقالبي به خاطر نبود حزب سازماندهي سراسري و  -2

 سياسي ممكن نمي شود.
با توجه به دو مورد فوق مشخص مي شود كه سرمايه داري با چه دقتي  

دست روي نقطه حساس گذاشته و توانسته است بخش بزرگي از نيروهاي 
  طبقه كارگررا به سود خود هدايت كند. 

بزار و اصول پايه اي انقالب مورد نياز طبقه كارگر را فقط بايد بر مبناي ا
توانايي آنها در ممكن كردن نابودي سرمايه داري و برقراري حاكميت 
كارگري سنجيد، يعني قبول يا رد ابزار و اصولي كه انقالب را مي تواند به 

نقالب يا پيروزي برساند، مالك و معيار مشخص كننده جاي افراد در صف ا
  انقالب خواهند بود. مقابل

وجود طيف هاي انحرافي تابع درجاتي از خود به خوديسم هستند 
ماده سازي طبقه در جهت تسخير قدرت تنها شرط آحزب به عنوان ابزار 

اصلي و پايه اي نيست بلكه چگونگي و نوع ساختار حزب نيز دراصولي بودن 
شخيص انقالبي يا غير انقالبي هاي ت معيار و مالك ،تعيين كننده است آن

 ، دوم قبول يا ردقبول يا رد حزب و تشكيالت ها اول بودن افراد
 گفته اثبات براي دليل دو. است آن گرايش بودن لنينيست –ماركسيست 

  : دارد وجود باال
  پيروزي و شكست هاي طبقه كارگر روند تاريخي -1
ي مخالف بررسي عامل عدم پيروزي سه طيف گرايشات انحراف -2

طبقه كارگرعلي رغم فداكاري، از  ، ثابت شده است كه بدون حزبحزب(
از سرمايه داري چه از  دهاي بسيار گسترده نمي توان جان گذشتگي و قيام

جهت ذهني و چه از نظرعيني عبور كرده و حكومت كارگري را تشكيل 
ان طبقه كارگر را در نبرد سرنوشت ساز نسبت به سازم گرايشاتي كه دهد،

در  خلع سالح مي كنند ،سازمان يافته "يافتگي در مقابل دشمن كامال
  خدمت سرمايه داري هستند.) 

دومين طيف طيف اول گرايشاتي كه حزب را در كليت خود نمي پذيرند، 
هستند كه اصول لنينيستي حزب طبقه كارگر را قبول نمي كنند  گرايشاتي

ابزاري حزب را قبول دارند علي رغم اينكه اين طيف در اصل الزم  بودن 
مانع  يشاين طيف با تحميل خود به طبقه و عدم انجام وظايف انقالبي خو

هستند كه اعتقاد  طيف گرايشاتيتشكيل حزب  واقعي مي شوند. سومين 
 ،به داشتن حزب براي اماده سازي طبقه در جهت تسخير قدرت دارند

رگر قبول ندارند اما در احزاب و تشكيالتهاي موجود را بعنوان حزب طبقه كا
ايجاد حزب علي رغم آماده بودن شرايط و پايه هاي الزم نه تنها اقدام به 

بر طبقه تحميل مي  انتظار نا محدوديبرقراري نمي كنند بلكه صبر و
در واقع ضد ط مشترك سه طيف تابع خود به خوديسم انق يكي از. نمايند

  است.لنينيسم بودن 
  

  طلب با ايجاد حزبمخالفت گرايشات انحالل 
ممكن است قسمتي از اين بخش تكراري باشد ولي ضرورت نگاه به موضوع 

بنابراين در نگاه  واياي مختلف تكرار فوق را اجتناب ناپذير مي كنداز زحزب 
در رديف انحالل طلبان كه عمده ترين  باال سه طيف نقادانه به انحالل طلبي

، اكنون انحالل طلبي به ي گيرندانحرافي زمان كنوني است  قرار م سر فصل
   پنج طيف تقسيم مي گردد :

دشمن  فرقه و حزب طبقه كارگر مخالف است و حزب را باكه  يطيف -1
 طبقه كارگر مي داند .

 .طيفي كه تشكيالتهاي غير انقالبي را حزب طبقه كارگر قلمداد مي كند -2
 .طيفي كه تشكيل حزب را به آينده نامعلوم موكول مي كند -3
طيفي كه مي خواهند حزب را پس از پيروزي انقالب و قبل از پايان  -4

 نبرد طبقاتي منحل كند.
مجموعه تحزب گريزي كه متاسفانه به دليل نبود حزب به صورت توده  -5

اين مشكل گير در ميان طبقه كارگر به صورت اپيدمي ظهور يافته است، 
و البته طبقه كارگر مي زند.بيشترين ضربه را به مبارزات و سازمان يافتگي 

 انواع قبلي باعث هرچه گسترده تر شدن اين نوع مي شود.
مورد قانوني،علني گرايي و انحالل حزب موجود، بدليل بالفعل نبودن آن  - 6

 موضوعيت ندارد. "فعال
غلبه انحالل طلب  ياين طيفها هب در نقد تا زماني كه نيروهاي انقالبي

  ن  بر سرمايه داري ممكن نخواهد شد.نكنند امكان پيروزي كارگرا
موضوع حاكميت حزب به جاي طبقه پس از انقالب اكتبر علي رغم اينكه 

ممكن است  بعد ازهرانقالبييك انحراف بسيار بارز است و علي رغم اينكه 
موضوع حاكميت حزب به جاي طبقه براي ، بنابراين اين اتفاق رخ بدهد

 است، چون اسالف انحالل طلبان اشكال مختلف انحالل طلبي يك بهانه
قبل از شكست حكومت كارگري و حتي قبل از پيروزي اكتبر در  امروزي

   .اشكال گوناگون وجود داشتند
انحراف است، ولي براي حل اين مشكل  يكحاكميت حزب به جاي طبقه 

يعني خلع سالح طبقه در  )يعني حذف حزب (پاك كردن صورت مسئله
اين نوع خلع  سال گذشته 90گري نيست طي راه حل كار ،مقابل دشمن

با توجه  انحالل طلبان ،است صورت گرفتهسرمايه داري  ا به سودباره سالح
هنوز انحالل طلبي را  دشمني با كارگران ، به شواهد و نمونه هاي تاريخي

در واقع با حذف حزب امكان تسخير قدرت را حذف مي  ،دنبال مي كنند
پس از پيروزي قيام و برقراري حكومت همچنين با حذف حزب  ند،كن

و امكان  ندكارگري امكان ادامه حاكميت طبقه كارگر را حذف مي كن
 "برگشت سرمايه داري را درست زماني كه هنوز طبقات به صورت كامال

ند، دراين مورد موضوع جدي درگير مبارزه طبقاتي هستند  تقويت مي كن
حالل طلب به طور اشكار و طيف ان پنجتمامي  بسيار مهم اين است، كه

  .پنهان مخالف لنينيسم هستند
  

 استفاده از برهان خلف در جهت اثبات اصولي بودن لنينيسم
حزب اين است كه از طريق برهان خلف  عدم وجوديكي از راههاي اثبات 

ثابت كنيم آنچه كه انحالل طلبان با آن مخالفت مي كنند مي تواند اصول 
در حال حاضر حزبي با  ،بايد لنينيستي باشداصلي حزب باشد يعني حزب 

گرايش لنينيستي موجود نيست در نتيجه حزب طبقه كارگر وجود ندارد، 
البته الزم  ،هرآنچه كه انحالل طلبان از آن ترس دارند بتواند ممكن كندتا 

به توضيح است كه برخي از انحالل طلبان وانمود مي كنند كه مخالف 
را با بررسي اصول اعتقادي لنينيسم در مورد  لنينيسم نيستند مشت انها

حزب مي توان باز كرد يا اينكه برخي از آنها در انتظار ممكن شدن شرايط 
تشكيل حزب مي مانند و براي ممكن شدن شرايط دست به كاري نمي 
زنند در حالي كه اين انتظار مخالف لنينيسم است يا برخي كه مي خواهند 

ري حزب را منحل كنند در حالي كه نبرد پس از برقراري حكومت كارگ
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طبقاتي تمام نشده اين نيز مخالف لنينيسم است يا احزاب و تشكيالتهاي  
كه موجود هستند بدون رعايت اصول لنينيسم در رابطه با ساختار حزبي، 
آموزش طبقه ، بكار بردن تحليل مشخص از شرايط مشخص  دشمني خود 

  .را با لنينيسم نشان مي دهند
  

  
  

  مقايسه اثرات نبود حزب در آمريكا ، اروپا و ايران !!!
آمريكا ميزاني  در – استوجود ندارد اعتراض كم  اي در ايران سازمان توده
جود دارد اعتراضات به شكل كمتر طبقاتي ديده مي واز سازماندهي عمومي 

شود در اروپا سازمانهاي توده اي وابسته اما با وابستگي كمتري نسبت به 
يكا وجود دارند بنابراين اعتراضات گسترده ادامه دار و بيشتر به شكل امر

اين وجود نه در اروپا نه در ايران و نه در با طبقاتي ديده مي شوند. اما 
در  چرا؟ ،امريكا حركتي يا حتي حرفي براي تسخير قدرت وجود ندارد

ابزار  آنهاچون درهيچ كدام از  ،حالي كه زمينه و شرايط عيني وجود دارد
اگر در امريكا  .براي تسخير قدرت وجود دارد (حزب)واقعي طبقه كارگر

اعتراض ملقمه اي را به  ستحزب طبقه كارگر وجود داشت مي توان
اگر  اعتراضات طبقاتي و حتي حركت به سمت تسخير قدرت تبديل نمايد.

دراروپا چنين حزبي وجود داشت ما بايد در حال حاضر شاهد جنگ 
چرا كه هم اكنون  معدنچيان اسپانيا با سالح هاي  م،اتي بودمسلمانه طبق

زمينه سنگر بندي و استفاده از سالح هاي  يعنيابتدايي نبرد مي كنند 
دي را به برجنگي وجود دارد تنها حزب الزم است كه بتواند چنين ن "واقعا

نياز روز تبديل كرده و جنگ داخلي را براي تسخير قدرت پيش ببرد. حال 
در ايران سازمانهاي توده اي و سازمان سياسي كارگران وجود داشت به اگر 

جرأت مي توان گفت اكنون جمهوري اسالمي سرنگون شده بود و براي 
تثبيت حاكميت طبقه كارگر با دشمنان متفاوت داخلي و بيروني در حال 
نبرد مسلحانه بوديم. پس مي توان نتيجه گرفت امكان استفاده از شرايط 

نقالب بستگي به وجود يا عدم وجود سازمانهاي توده اي و سياسي عيني ا
هم چنين امكان گسترش دامنه مبارزات تا درجات باالتر  ،طبقه كارگردارند

بستگي به ميزان درجات سازمانيابي ، تشكل پذيري بخصوص تحزب يابي 
دارد يعني همان اگاهي طبقاتي يا بطورمختصر و مفيد بستگي به شرايط 

قالب دارد. شك ندارم اگر در ايران حزب واقعي طبقه كارگر وجود  ذهني ان
و نورد، نفت و  ، خود رو سازي، ذوب آهنمانند صنايعداشت ما امروز در 

سنگر بندي كرده و كارگران به جاي  ، نساجي و معادن و...پتروشيمي
طومار سالح در دست با خدم و حشم سرمايه داري جنگ مسلحانه  يامضا

اين ميزان اشتراك در رابطه با موضوع حزب نقطه ي ديگري را  مي كردند.
طبقه كارگر جهاني زنداني طبقه جهاني سرمايه داري  به ما گوزد مي كند :

 است و زندان آن يك جهان است كه به بندها و سالنهاي مختلف به نام
ه ما گوشزد مي بكشورها تقسيم شده اند اولين چيزيكه  مناطق و بلوك ها و

يك بند و يا يك سالن نمي تواند جدا و بدون حمايت و  زاينكه هرگشود 
را به دست آورد دومين  همبستگي با سالن ها و بندهاي ديگر خواسته اش

موضوع كه بايد مورد توجه واقع شود اينكه نمي توان دست روي دست 

سالنها با هم حركت  و گذاشت و منتظر شد كه همگي اهالي بندها
، سومين موضوع مطرح اينكه وقتي در درون يك روع كنندآزاديخواهي را ش

كشور به صورت خود به خودي و حتي توسط سازمانهاي توده اي 
همبستگي طبقاتي، سراسري و سياسي شدن ممكن نمي شود بلكه به 
ابزاري داراي اصول و يالتفرم آگاهانه و نقشمندي به نام حزب نياز است اين 

ر بيشتر احساس مي شود.پس بايد حزب نياز در سطح جهاني هزاران با
لنينيست بودن خصلت انترناسيوناليستي  –طبقه كارگر ضمن ماركسيست 

  بسيار شاخصي داشته باشد.
  

  برخي از كلمات رمز دشمني با حزب
سرمايه داري توانسته تعدادي كلمه رمز وارد مبارزات فعالين طبقه كارگر 

  نمايد كه برخي از انها عبارتند از :
 گرايي فرقه -1
 مستقل و آزاد -2
3- ...  

با توجه به اينكه در اين موضوع نمي توان به آنها پرداخت اما به دليل 
اهميت تحزب يابي و دشمني ها با آن به هر كدام در حد طرح موضوع مي 

  پردازم 
برخي هستند مي خواهند ماركس را در مقابل لنين قرار بدهند و برخي از 

مي خواهند ثابت كنند كه ماركس نوشته هاي ماركس را مي آورند و 
مخالف تحزب يابي بود،تحزب يابي و لنينيسم را فرقه گرايي مي دانند، دهها 
روش سفسطه به كارمي برند، اما ماركس آنقدر در اين رابطه شفاف كار 
كرده است كه امكان ندارد او و لنين را مقابل هم قرار داد. اين گرايشات 

ارند و همه چيز را با سكون و متافيزيكي مي انحرافي دركي از ديالكيتك ند
بينند نمي توانند درك كنند كه لنين مكمل ماركس بوده است و در 
جاهايي كه ماركس هنوز به دليل نرسيدن زمانش نتوانست تئوري كاملي 
ارايه دهد نظريات ماركس را غنا و تكامل بخشيد واز طرفي لنينيسم 

طبقه كارگر(كه بيرون از طبقه نمي ثابت كرد كه وقتي در درون  "تاريخا
تواند وجود داشته باشد)  و همرزم ان باشد طبقه كارگر مي تواند تسخير 
قدرت كند و بقيه گرايشات و همه ي آنهايي كه براي دشمني و مخالفت 
دست به دامن ماركس هستند و براي مخالفت با نيمه مكمل ماركس از 

ال نتوانستند كاري كه س 100ماركس سواستفاده مي كنند نيز طي 
لنينيسم انجام داد را انجام بدهند همين يك دليل ثابت مي كند كه 
لنينيسم ابزار و سالح برنده طبقه براي تسخير قدرت است.اين گرايشات 

  جدا از طبقه هستند. "خودشان فرقه اي كامال "انحرافي دقيقا
نايت را به نوع ديگر مخالفت با حزب طبقه كارگر كه طي تاريخ هزاران ج

نفع سرمايه داري توسط سوسيال دمكراتها و رفرميستها انجام داده است و 
حاصل آن اعمال جمع بندي شده با كلمات  رمز مستقل و آزاد به طبقه 
كارگر تحميل گشته و متأسفانه بسياري از صادقترين فعالين را نيز تا اعماق 

اين ترفند و  وانمود مي شود كه "وجودشان آلوده كرده است، ظاهرا
تاكتيكي است براي مقابله با نفوذ كارفرمايان و دولت و احزاب سرمايه داري 

هاي كارگري در جريان هستند و  اما بدليل ساختار اجتماعي كه تشكل
تحت سلطه كامل سرمايه داري است  تشكل ها هرگز نمي  "محيط تماما

اكمان اصلي محيط توانند از كارفرمايان و دولت و احزاب سرمايه داري كه ح
مسلط هستند مستقل و ازاد باشند بنابراين شعارهاي فوق باعث يك بازي با 

داراي استقالل و آزادي است كه  "دورويكرد مي شود رويكردي كه ظاهرا
فقط به درد فريب توده ها مي خورد و رويكرد درونيشان ناخواسته دشمني 

موضوع استقالل و ازادي با استقالل طبقاتي كارگران است و آنچه توده از 
آنها درك كند با توجه به اينكه هم اكنون تحت سلطه كليت سرمايه داري و 
ايدئولوژي آن هستند فقط مي توانند از حزب و كليت طبقه كارگر مستقل و 
آزاد باشند بنابراين كلمات رمز طرحهاي حامل پراكندگي و تفرقه ي 
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ستفاده قرار گرفتند. الزم به سال عليه طبقه كارگر مورد ا 80هستندكه طي 
توضيح است كه اين طرحها نمي توانند تاكتيك باشند چون طبق گفته 
لنين حرف زدن از تاكتيك بدون تشكيالت انقالبي سفاهت است در حالي 
كه خود اين طرح ها ضد تحزب يابي است و در همين حال هيچ حزبي 

مستقل و ازاد در سال گذشته از اين طرح هاي  80وجود ندارد و حتي طي 
تمامي دنيا جهت جدا كردن سازمانهاي توده اي كارگران از احزاب كارگري 
استفاده كردند و ماحصل اجراي چنين طرحهاي اكنون نبود حزب طبقه 
كارگر و عدم همبسنگي كارگران و شكست هاي تاريخي كارگران است در 

اري بر تشكل واقع استفاده كردن از اين كلمات رمز يعني هنوز سرمايه د
هاي كارگري تسلط كامل دارد. در نتيجه  مستقل و آزاد بودن تشكل ها 

  فقط ظاهر قضيه هستند.
*  
  

  
  

  

  "آرزوهاي فعال يك جنبش"
  

  بهروز خباز
  

 پاسخ اول:

اعتراضات كارگري عمدتاً حول محور مطالباتي چون؛ پرداخت حقوق هاي 
ي گيرد. كارگران براي معوقه، مخالفت با اخراج و تعطيلي واحدها صورت م

حفظ كار، پذيرش و تن دادن به هر شرايطي كه كارفرما تعيين مي كند 
بوده است،. تعداد كثيري از كارگران، با وجود شرايط هولناك معيشتي، به 
قراردادهاي سفيد امضاء كه در حال حاضر بيش از شصت درصد قراردادها 

ال كار مي كنند، عدم وجود را شامل مي شود، تن مي دهند، با ساعات كار با
ايمني در كارگاه را ناديده مي گيرند، تراكم و شدت كار را مي پذيرند، و 
دست آخر براي حفظ همين كار، حاضرند با همكار بغل دستي خود رقابت 
داشته باشند، رقابتي كه بعضاً ديده شده كه؛ به برخورد فيزيكي نيز 

؛ نرخ باالي بيكاري به ويژه در انجاميده است. متأسفانه پارامترهايي چون
بين اقشار تهيدست جامعه، نزول شديد قدرت خريد كارگران و گراني افسار 
گسيخته و روزانة كاالهاي اساسي كه بعد از اجراي طرح هدفمند كردن 
يارانه ها سرعت نجومي به خود گرفته است، تعطيلي روز افزون واحدهاي 

ة صنعت، بيش از هفتاد ركاران حوزتوليدي و خدماتي كه به گفتة دست اند
درصد واحدها را در بر مي گيرد و همچنين پايين آمدن ظرفيت توليد تا 

درصد در كارگاه هايي كه كج دار و مريز به فعاليت خود ادامه مي  30

دهند، تحريم هاي اقتصادي كه به نظر من قبل از تضعيف حكومت، سفرة 
ست كه حاصل آن، خالي مردم فقير و تنگدست جامعه را نشانه گرفته ا

بحران مشروعيت سياسي و اقتصادي رژيم و باال رفتن تصاعدي نرخ ارز، 
سركوب بيرحمانة خيزش هاي مردمي بعد از انتخابات كه حاصل آن به جا 
گذاشتن قربانيان بسياري روي دست مردم و بدتر از آن پاشيدن بذر وحشت 

، اختناق و بگير و از دستگيري و تجاوز و شكنجه در جامعه و به موازات آن
ببندهاي معمول كه در طول حيات حكومت فعلي ايران همواره كه به عنوان 
يك پارامتر مهم و اصلي، توانسته است سوپاپ اطميناني باشد براي ادامة 
حاكميت فعلي و دست آخر،  رقابت هاي جناحي و درون حكومتي باعث 

قي محض زندگي اي شده است كه اين مردم از فقر به جان آمده، در بي اف
به نام مرگ تدريجي را تجربه كنند، كابوس بيكاري رهاي شان نكند، و 
ترس از باال رفتن مقدار قروضي كه در اين سال ها متحمل شده اند، و اين 
كه براي بازپرداخت وام هايي كه به ناچار تن به آن داده اند، نتوانند 

ن اجارة مسكن به پاسخگو باشند، و ديگر بهانه اي براي عقب افتاد
صاحبخانه در چنته نداشته باشند، براي ادامة تحصيل فرزندان خود، براي 
به خانة بخت رفتن دختران شان كه شايد يك نان خور كم شود، و...، ديگر 
هيچ عذر و بهانه اي در كار نيست، و مي بايست فرزندان خود را كم كم 

و يا در بهترين حالت از آمادگي اين را داشته باشند كه كودك كار شوند، 
ادامة تحصيل بعد از دبيرستان باز بمانند و فرجام سرنوشت شان را به انتظار 

  بنشينند، سرنوشتي كه ديگران براي شان رقم زده اند.
نتيجة منطقي اين شرايط فالكت بار، ترس و تمكين است، كه از اين 

بالقوه بهره  تمكين، متأسفانه هر حكومت و قدرتي مي تواند بالفعل و يا
برداري دلخواه را داشته باشد. به نظر مي رسد مجموعة اين شرايط جامعة 
بحران زده را هر چه بيش تر به سمت انحطاطي، اجتماعي، فرهنگي و 
اخالقي سوق مي دهد، در اين زمينه مي توان به فروپاشي خانواده ها، باال 

نه نشين شدن رفتن فرهنگ جرم و جنايت، تن فروشي، فرهنگ داللي، خا
زنان، محروميت از تحصيل فرزندان كارگري به ويژه دختران اشاره كرد. 
بديهي است، هر كدام از اين پارامترها مي تواند در جاي خود به عنوان 
عامل بازدارنده اي در مقابل سازمان يابي جنبش كارگري عمل كنند، 

د كه تا مدت ها حاكميت با اتكاء به تك تك اين عوامل مي تواند اميدار باش
از شرّ تشكل يابي در جنبش كارگري در امان خواهد بود و مي توان ادعا 

رو، در شرايط فالكت و  جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي پيش كرد؛
نخواهند داشت، و در بهترين حالت مي بهتري  اقبالفروپاشي اقتصادي 

ار تهيدست بايست در انتظار شورش هاي كور بود، هر چند كارگران و اقش
در اين گونه شورش ها نقش محوري را ايفا خواهند كرد، اما با اين روند، در 
واقع سياهي لشگري بيش براي جريانات و گرايشاتي خواهند بود كه هر 
كدام به نسبت امكانات مالي گسترده و البي هاي قدرتمند خود، همواره در 

ل اخير حركت هاي سوداي جلوس بر قدرت بوده و هستند. البته در دو سا
معنا داري به ويژه در واحدهاي پتروشيمي در تبريز و ماهشهر انجام گرفته 
است كه اميد بخش است، در حال حاضر خواست كارگران در واحدهاي 
بزرگ صنعتي، خلع يد از پيمانكاران و عقد قرارداد دائمي مستقيم با 

تحقق امنيت كارگران است، اين حركت ها مي تواند عزيمتي باشد براي 
شغلي در اين واحد ها، هم چنين نشانه ها و نطفه هايي از خواست مشخص 
تشكل يابي در همين واحد ها به چشم مي خورد، كه مي تواند در صورت 

  تداوم، موجب ارتقاء كيفي مبارزات كارگري در آينده باشد.
  

  پاسخ دوم:
در دهة  در طول حيات جمهوري اسالمي به ويژه بعد از شروع سركوب ها

، عمدة مبارزات كارگري، در واقع انواع تحركات اعتراضي در ارتباط با 60
تعرض بيش از پيش حكومت و كارفرمايان به هر آن چه كه داشتند بوده 
است، بدين معنا، از اين مبارزات نمي شود نتيجه گرفت كه مبارزات 
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ران در كارگران در موقعيت تدافعي بوده است، بلكه برعكس، اعتراض كارگ
واقع از روي استيصال بوده است و نه دفاع از يك موقعيت، البته اين بدان 

را بيرون  "موقعيت استيصالي "معنا نيست كه ما از درون اين استدالل 
بكشيم، ابداً اين چنين نيست، براي اين كه مبارزات كارگران فراز و 

م با تجارب فرودهاي فراواني با خود به همراه داشته است، و گام به گا
گرانقدري همراه بوده است، به خاطر همين است كه مي گوييم؛ مبارزات 
كارگري، يك مبارزة گام به گام است، و نبايد نتايج دلخواه را از آن بيرون 
بكشيم. بر اين مبنا، وظايف پيشروان و آگاهان كارگري، همراهي و هم 

ي همانند هر سويي با واقعيت هاي دروني اين جنبش است، جنبش كارگر
جنبشي نقاط ضعف و قوت هاي خودش را دارد، نمي توان براي يك تجربه 

  و حركت موفقيت آميز موردي پرچم پيروزي برافراشت.
واقعيت اين است كه ما فعالين كارگري از رويكردي علني اي كه از دهة 
هفتاد شروع شد و از فرصت هايي كه آن رويكرد در اختيارمان قرار داد، آن 

ن كه بايد نتوانستيم استفادة بهينه اي داشته باشيم، بدون اين كه چنا
بخواهم بر دو قطبي آسيب زننده صحه بگذارم، اما با حفظ نقد خود 
پيرامون تنفس نوعي نگاه تعامل گرايانه با حكومت، در ميان بعضي دوستان 
سنديكايي، به رغم اين، اين دوستان علي العموم در جهت بهره وري از اين 
رويكرد موفق تر عمل كرده اند و واقع بينانه تر با اين رويكرد روبرو شدند 
كه در جاي خود آموختني است. در جريان تشكيل كميتة اول ماه مه 

، فرصت هايي دست داد تا با تجارب كارگري زنده ياد يعقوب 1382
و  82مهديون، آشنا شوم، همچنين تحركات كارگري در مقاطع بعد از سال 

ايي سنديكاهاي كارگري شركت واحد و هفت تپه، و تشكيل گروهاي بازگش
فعالين كارگري. اين همه، تجارب گران قدري اند كه مي توان با درس 
آموزي از آن در جهت عزيمت به سمت پااليش و ارتقاي جنبش كارگري 
بهره برد. من به ويژه بعد از مهاجرت به خارج از كشور، توانستم قدري با 

  ديشم و نگاهي به گذشتة فعاليت كارگري ام داشته باشم.خود بيان
آسيب شناسي از فعاليت هاي اين دوره از فعاليت هاي كارگري، مي تواند 
ما را در جهت عزيمتي كه گفتم ياري رساند، رويكرد محفلي و نخبه 
گرايانه، كم بها دادن و يا اساساً بها ندادن به ارتباط ارگانيك با بدنة 

ا زدن در فضاي انتزاعي، دامن زدن به فضاي دو قطبي شورا و كارگري، درج
سنديكا،غالب بودن نگاه ايدئولوژيك ، نگاه حذفي به مخالفين، درآميختن 
تشكل كارگري با تمايالت سياسي و ايدئولوژيك، مردانه بودن جنبش 
كارگري و به تبع آن وجود تعداد قليلي از زنان در فعاليت هاي كارگري، 

  جدي در جهت اجتماعي كردن فعاليت ها. عدم تمايل
اهميت اين موارد به حدي است كه مي بايست هر كدام را به صورت منفك 
و جداگانه مورد بررسي قرار داد، اما در اين فرصت محدود من فقط توانستم 
خالء ها و معضالت موجود را به صورت محوري معرفي كنم. اما مختصر آن 

ت از حالت دو قطبي سنديكا و شورا خارج كه؛ فعاليت كارگري مي بايس
بلكه  "يا شورا يا سنديكا "شود، دغدغة هر فعال كارگري نه غلتيدن در دام 

ايجاد جنبشي توده اي و تشكل خواه بر بستر واقعيت هاي زندگي كارگران 
و دميدن آگاهي به تودة كارگران در ارتباط با خروج از وضعيت صرف 

ط دشوار كنوني و در راستاي دامن زدن به اعتراضي روزمره، درك شراي
تحركات علني به موازات تشكيل و ترويج شبكه هاي كارگري در محيط 
زيست و كار كارگران، ايجاد كميته هاي فرا كارخانه اي در جهت هم 
انديشي و همياري در سازماندهي اعتراضات همكاران، حمايت و تقويت 

  نوع و شكل آن تشكل. تمايالت تشكل خواهانة كارگران فارغ از
  

  پاسخ سوم:
تشكل يابي نزد هر كدام از حتي اليه هاي مختلف كارگري مفهوم خود را 
دارد، به عنوان مثال، كارگران واحدهاي صنعتي متوسط به باال، به نسبت 
كثرت كارگران و وسعت واحدي كه در آن كار مي كنند، نگاه كالن تري 

هاي پايين تر، همچنين اين درك در نسبت به تشكل يابي دارند، تا اليه 
بين رفتگران، كارگران ساختماني، معلمان و پرستاران هم تا حدودي 
متفاوت است، هر كدام از آنان داراي فرهنگ اجتماعي و خانوادگي خاص 
خود هستند، بدين معنا، نمي توان مثالً تشكل پذيري معلمان و پرستاران را 

تي همگون ناميد، همچنين تشكل هاي با كارگران واحدهاي صنعتي و خدما
محالت، اعم از تعاوني هاي مصرف و مسكن، صندوق هاي محالت و اقوام، 
صندوق هاي محالت زنان، صندوق هاي و تشكل هاي زنان آسيب ديدة 

  اجتماعي، تشكل هاي ورزشي اعم از كوهنوردي، فوتبال و...
شاغل مختلف، اين و يا تشكل هاي بيكاران محالت و مناطق در رشته ها و م

ها هر كدام ساز و كار خود را مي طلبند و هر كدام ويژگي ها و ظرافت هاي 
خود را دارند، پارامتر مهم در همة اين موارد را جنبة توده اي بودن آن ها 
است، بدين معنا و با اتكاء به آن چه كه به درستي از مدت ها پيش تبديل 

اي بزرگ و متوسط صنعتي شده به سنتي در ميان فعالين كارگري واحده
است، اين كه؛ نمي توان يك صندوق كارگري را با هدف تشكل يابي و ارتقاء 
آگاهي كارگران بدون حضور تودة كارگري تشكيل داد، تشكل هاي محالت، 
تشكل هاي بيكاران، زنان كارگر و يا زنان آسيب ديدة اجتماعي هم در قالب 

  همين استدالل معنا مي دهند.
ين موارد، بستر رشد و عزيمتي به سمت ايجاد يك جنبش توده اي همة ا

كارگري است، به باور من، نمي توان شاهد شكل گيري يك جنبش عظيم 
كارگري بود، مگر اين كه به زير ساخت هاي اين جنبش توجه كنيم، و 
رويكرد خود را در مطابقت با واقعيت هاي دروني آن تنظيم كنيم، آيا مي 

كاري نظير آن چه كه در آرژانتين به منصة ظهور رسيد، در توان جنبش بي
ايران هم شاهد بود؟ به نظر من نمي توان شاهد چنين جنبشي بود، مگر 
اين كه مكان ها، رشته ها، مناطق و اليه هاي مختلف كارگري را بشناسيم، 
و نحوة شكل گيري و پيشبرد نطفه هاي چنين جنبشي را تشخيص دهيم. 

% كارخانه ها تعطيل 70واه آمارهايي كه جناح هاي حكومتي اكنون كه به گ
و يا در معرض تعطيلي و ورشكستگي قرار دارند، اگر به سمت ايجاد جنبش 
بيكاران نرويم، در آن صورت، جرياناتي هستند و خواهند بود كه با اتكاء به 
پول، تريبون و امكانات وسيع خود، اين كثرت عظيم را به عنوان سياهي 

  در خدمات منافع خود به كار گيرند. لشگر
  

  پاسخ چهارم:
مستقل از خانه نشين كردن زنان توسط حكومت، اما فرهنگ مرد ساالري 
در ميان كارگران مرد بيداد مي كند، وجود چنين فرهنگي، خود عاملي 
است كه نيمي از انسان هايي كه مي توانستند و مي توانند در خدمت 

قش محوري ايفاء كنند، در خانه هاي محقرشان، پيشبرد مبارزات كارگران ن
فقر و فالكت را تحمل مي كنند و به بزرگ كردن فرزندان و پخت و پر و 
سرويس دادن به شوهران شان مشغولند. حضور خانواده هاي كارگري، در 
اعتراضات روزمرة كارگران مي توانست سبب ساز تحميل بخشي از مطالبات 

ي از اين حضور را در ميان اعتراضات كارگران كارگران باشد. نمونه هاي
نيشكر هفت تپه ديده ايم، صحنة شورانگيز فراري دادن مسئول حراست 
كارخانة نيشكر هفت تپه كه در گوشي يكي از كارگران معترض ثبت شده 
بود، يك نمونة بارز از حضور مثال زدني زنان در پشتيباني از مردان 

و پيشبرد اين حركت كارگري را زنان  كارگرشان بوده است، سازماندهي
برعهده داشتند، يا حضور زنان و دختران در پيشبرد مبارزات كارگران 
مازندران به ويژه نساجي قائم شهر، نمونة بزرگ ديگر را مي توان در شورش 
شهرك اكبرآباد اسالم شهر ديد كه نقش زنان در آن شورش كارگري به ياد 

گاه خانواده هاي كارگري در اعتراضات حضور  ماندني بود. به طور كلي، هر
داشته اند، اما فرهنگ عقب مانده در ميان كارگران مانع از به ميدان آمدن 
اين پتانسيل نهفته در مبارزات كارگري است،  اكثريت تودة كارگري مرد در 
ايران، مذهبي و زن ستيز هستند، ما ساليان سال در بسياري از كارگاه ها، 
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اران مقوالتي همچون اعدام، كودك آزاري توسط والدين، حق در بين همك
زن و حق شهروندي براي كارگران مهاجر را مكرراً مطرح كرديم، در ارتباط 
با مسئلة اعدام، كودك آزاري توسط والدين هر بار و تا حدودي تعدادي از 
آنان را در شنيع و غير انساني بودن اين دو مورد تا حدودي متقاعد كرديم، 
اما اين همكاران زحمت كش ما ذره اي در رابطه با به رسميت شناختن 
حق زنان و حق شهروندي كارگران مهاجر كوتاه نيامدند. تجربة سال ها كار 
و زندگي با همكاران به من مي گويد كه؛ اكثريت مردان كارگر در ايران، 
 پيش و بيش از آن كه حكومت براي خانه نشين كردن زنان دست به كار

شود، با كار كردن زنان حتي در دشوارترين وضعيت مالي مخالفند، آنان 
حاضرند حت با تن دادن به كار دو شيفت، از شاغل بودن احتمالي زنان 

  سرباز زنند.
اما شوربختانه، تبعات فرهنگ مردساالري را فقط محدود به تودة مردان 

رئي و نامرئي كارگر نيست و در حوزة فعاليت هاي كارگري نيز به صورت م
ديده مي شود، عضويت قليل زنان در كميته هاي برگزاري اول ماه مه و 
تشكل هاي فعالين كارگري، نبود حوزة زنان كارگر و يا نشرية زنان كارگر 
در بين فعاليت هاي كارگري و يا حتي خبر موثقي كه اخيراً دريافت كردم، 

كل شناختة شدة حاكي از اين بود كه با حضور زنان در جلسات يك تش
كارگري توسط اعضاي رهبري كنندة همان تشكل به شدت مخالفت شده 
است، گذشته از برخوردهاي متعدد زن ستيزانة برخي از مردان فعالين 
كارگري، اما زنان در مناطقي از ايران، به ويژه براي فعاليني مردي كه 

درك مي عضويت در يك گروه كارگري را صرفاً به مثابة ضديت با حكومت 
كنند، حضور زنان، آن هم به شكل ويتريني و سمبليك، تنها در مراسم 
هشت مارس پر رنگ مي شود، اما همين زنان، در تجمعات اعتراضي در 
دفاع از يك زنداني و ديگر مطالبات كارگري بسيار رزمنده و شجاع ظاهر 

دي خود مي شوند، بدين معنا، آنان در پيشبرد اعتراضات قابليت ها  توانمن
را به عنوان يك انسان آرمان خواه و معترض نشان دهند، بي جهت نيست 
كه با مطرح شدن مقولة تشكل مستقل زنان كارگر، انگ زني و اتهامات 

  مختلف بر سر مدافعين آن باريدن گرفت.
  

  پاسخ پنجم:
كنند كه چنين حزب را به وجود  ها هم ادعا مي البته در عين حال بعضي

گيرد و آن اين كه؛  ما خواستگاه هر دو از يك سنت سرچشمه مياند، ا آورده
قرار است چنين احزابي در نهايت به عنوان منجي عمل كند، اتوريته داشته 
باشد، خود را مركز و انباشتي از هر آن چه كه جامعه بدان نياز دارد بداند و 
ة در اين ادعا از رقباي حزبي خود عقب نمانند، متأسفانه من به واسط

بسياري از مسائل به ويژه فقدان آزادي بي قيد و شرط بيان، تسويه هاي 
اي و برخورد حذفي، جان سختي سكتاريسم و... تصوير مثبتي از  دوره

  احزاب موجود ندارم.
دانم، در عين حال به  فارغ ازاين كه من خود را متعلق به اين سنت نمي 

دهد، سازمان يابي  مينظر من آن چه امروز دغدغة امثال من را تشكيل 
كارگري است. ما نيازمند سازمان ها و احزابي كه؛ تبلور و برآيند واقعي 

مثابة "جنبش هاي اجتماعي در ايران باشد و با داشتن بدنه اي كثير به 
عمل كند هستيم، چنين احزابي در فرايند تغيير و  "يك نيروي اجتماعي

ين پديدار شدن نه حاصل تحوالت اجتماعي بي شك پديد خواهند آمد، و ا
اراده گرايي تعدادي نخبه، بلكه از ديناميزم واقعي جامعه برخواهد خاست و 
تا آن زمان، مي بايست بر روي ايجاد نهادهاي اجتماعي كار كرد، اين نهادها 
مي تواند جامعه را در برابر خودكامگي قوي و واكسينه كند، در غير اين 

تغيير و تحولي انتظار بر اين داشت كه صورت مي بايست پس از فرداي هر 
خيل عظيمي از تمكين كنندگان و محكوميني را پيش روي خود داشته 

  باشيم و چنين فرجامي را در زمانة امروز نمي توان پذيرفت.
  

  پي نوشت؛
من در پاسخ به سؤاالت، از باورها و آرزوهايم صحبت كردم، قصد من در پاسخ 

ز بخشاً، نقد خود بر نحوة نگرش در فعاليت هاي گويي به سؤاالت بيش از هر چي
گذشته ام بوده است، نگاه من به مسائل همانند هر فعال ديگري ضعف و قوت 

هاي  خودش را داشته است و اذعان مي كنم كه به خاطر آن نحوة نگرش، هزينه
شي گزافي را متحمل شدم، اميدوارم هر كدام از ما بتوانيم با نگاه انساني و آزاد اندي

گام هايي را در جهت پااليش خود و جنبشي كه به آن تعلق داريم برداريم، ديگر 
اين كه در رابطه با سؤال پنجم، من واقعاً تمايلي به پاسخ به اين سؤال نداشتم، 

هاي من در حال چيزهاي ديگري است، اما به  ها و الويت براي اين كه؛ دغدغه
زاوية نگاهم را در چند سطر به صورت  احترام سردبير محترم و خوانندگان مجله،

  چكيده بيان كردم.
*  

  
  

  
  

  سازماندهي
  نيروي كار در ايران : 
  )1(بهمندرسهائي از انقالب  
  

  سعيد رهنما، به ياد محمود زكي پور
  محمد صفوي ي ترجمه

اما تاريخ جنبش  ،سابقه صنعت مدرن در ايران به حدود يك قرن مي رسد
تر، پراكنده و ناپيوسته است. با آنكه در  وتاهبمراتب كدر كشور كارگري 

ها حركات اعتراضي كارگري بطور مداوم ادامه داشته، تنها  تمامي اين سال
هاي سياسي و  اي از بحران كه هر كدام به دوره ،در چهار مقطع تاريخي

شاهد جنبش ها و  ،تضعيف حكومت هاي مقتدر مركزي مربوط مي شود
كارگران در ايران بوده ايم. اين دوره ها عبارت فعاليت هاي وسيع و متشكل 

دوران پس از رضا شاه بين  ،بودند از دوران  قبل از ديكتاتوري رضا شاه
 1332تا  1330دوران دولت مصدق  ،) 1948تا  1941( 1327تا  1320

 1359تا   1356و سر انجام دوران تدارك انقالب از  ،) 1951-1953(
سالمي سلطه خود را بر ايران استحكام ) كه حكومت ا1980تا  1977(

تا  2005( 1388تا  1384بخشيد. در دوران پس از انقالب، سالهاي بين 
تالش هاي قابل توجه براي ايجاد چند تشكل كارگري در اوج  ) 2009
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سركوب سياسي، از جمله سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي 
ارگران اخراجي و بيكار كارگران كشت و صنعت نيشكر، اتحاديه سراسري ك

كه بعدا به اتحاديه آزاد كارگران ايران تغيير نام داد، حائز اهميت فراوان 
  است، اما نمي توان آنرا يك مرحله جديد جنبش كارگري قلمداد كرد. 

سازمانهاي كارگري كه در اين چهار  دوره بوجود آمدند، خصلت هاي ويژه 
: شرايط كلي اقتصادي ـ اي داشتند كه معلول عوامل مختلف بودند

نيروي كار كمي و كيفي ميزان رشد  ،سطح توسعه صنعتي ،اجتماعي
  و ماهيت سركوبگر حكومت ها.  ،صنعتي
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اي را در  ها مبارزه، رهبران برجسته جنبش كارگري در ايران طي سال
ي اصلي اين جنبش حضور و ها صفوف خود پرورش داد. اما يكي از ويژگي

هاي چپ بود كه در اغلب موارد سازمان دهنده و  ها و سازمان نقش گروه
هاي  جهت دهنده اين جنبش بودند. در سه دوره اول مواردي از تشكل

هاي ايران كه از سوي  كارگري مستقل، از جمله سنديكاي كارگران چاپخانه
شده بود، وجود داشتند. اما كارگران با سواد در دهه اول قرن بيستم ايجاد 

هاي سياسي ايجاد شده بودند.  هاي عمده ديگر توسط سازمان اغلب تشكل
اولين تالش عمده در جهت سازماندهي كارگري ايجاد فدراسيون ملي 

هاي  بود كه عمدتاً از سوي سوسياليست ها و كمونيست 1921سنديكاها در 
در دوران پس از ايران  طرح ريزي شده بود و عمر كوتاهي داشت. 

شوراي متحده "، تشكل معروف 1940ديكتاتوري رضا شاه در دهه 
با عضويت كارگري بسيار وسيع،  از سوي حزب توده سازماندهي  "مركزي

شده بود. در دوران نخست وزيري دكتر مصدق، فعالين همين سازمان كه 
ممنوعه اعالم شده بود، مجدداً تحت رهبري حزب توده  1948پس از 

ادامه  1953ها تا كودتاي سيا در  اليت خود را آغاز كردند. اين فعاليتفع
نيز، همانطور كه بعدا اشاره خواهد شد،  1979داشت. در دوران انقالب 

هاي سياسي بوجود  هاي عمده كارگري يا از سوي سازمان اكثريت تشكل
  آمدند، يا تحت نفوذ آنها بودند. 

نيز وجود داشت و فعالين كارگري در چند مورد استثنائي روند معكوسي 
هاي چپ را بر عهده گرفتند. يك نمونه برجسته  نقش رهبري سازمان

اسكندر صادقي پيوستن دو كارگر سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك، 
، به رهبري گروه جنگل سازمان چريك هاي فدائي نژاد و جليل انفرادي

  خلق بود.
هاي كارگري نقشي هم مثبت و  حضور و سلطه همه جانبه چپ در سازمان

هم منفي داشت. از اين نظر مثبت بود كه در غياب آگاهي اجتماعي و 
سياسيِ كافي در ميان فعالين كارگري، كه خود نتيجه سركوب سياسي و 
نبود تجربه سنديكائي و اتحاديه اي بود، فعالين چپ به سازماندهي كارگري 

د. و از آن جهت منفي بود كه كردن هاي كارگران كمك مي و تبيين خواست
جنبش كارگري در معرض سياست هاي حزبي و اختالفات و درگيري هاي 

گرفت. اين نقش  متناقض تاثير عميقي بر عملكرد  دروني آن قرار مي
  گذاشت. اش باقي مي هاي كوتاه فعاليت جنبش كارگري در دوره

چپ، در  هاي هاي وسيع كارگري به رهبري سازمان هاي فعاليت در دوره
مواردي دولت هاي وقت نيز اتحاديه هاي كارگري وابسته به دولت را ايجاد 

كردند. نمونه  كردند و كارگران را حول اين اتحاديه هاي زرد متشكل مي مي
اتحاديه سنديكاهاي كارگران و كشاورزان ـ "بارز چنين اتحاديه هاَيي 

ده مركزي، توسط بود كه براي مقابله با حزب توده و شوراي متح "اَسكي
عضو  "شوراي متحده مركزي"اش ايجاد شد.  قوام در دوران نخست وزيري

هاي جهاني وابسته به شوروي بود و  ، اتحاديه"فدراسيون سنديكائي جهان"
توسط  1949كه در  "كنفدراسيون سنديكاهاي آزاد جهان"به  "اَسكي"
روي بوجود آمده بود، هاي جهاني وابسته به شو امريكا براي مقابله با اتحاديه 

هاي ديكتاتوري نيز، در  هاي وابسته به دولت در دوران پيوسته بود. اتحاديه

دادند. جالب آنكه  هاي واقعيِ كارگري به فعاليت ادامه مي غياب اتحاديه
هاي دست راستيِ دولتي براي  فعالين مستقل كارگري از همين اتحاديه

هاي مستقل استفاده  اتحاديهسازماندهي و بسيج كارگري در جهت ايجاد 
  كردند. مي

ها اين بود كه عمدتا از باال به پائين سازماندهي  ويژگي ديگر اين اتحاديه
اي  شدند. در بسياري موارد ابتدا يك سازمانِ شبه فدراسيوني يا اتحاديه مي

آمد و سپس فعالينِ كارگري در كارخانه ها يا در ميان حرَف  بوجود مي
جاد اتحاديه يا سنديكا را جستجو مي كردند. فدراسيون مختلف امكان اي

ملي سنديكاها و شوراي متحده مركزي هر دو از باال به پائين ايجاد شدند. با 
گيري شده، در كشور هاي  آنكه اين رويه در بسياري نقاط جهان نيز پي

دموكراتيك رويه معكوس يعني از پائين به باال نيز ممكن بوده و 
اي و ملي به شكل  احدي اقدام به ايجاد واحدهاي منطقههاي و اتحاديه

  فدراسيون يا كنفدراسيون نيز كرده و مي كنند.
آنان عمدتاً  هاي كارگري ايران اين بود كه  ترين ويژگي تشكل اما مهم

بودند كه كارگران و استادكاران ماهر ) crafts union(سنديكاهاي صنفي 
كردند، و نه سنديكاهاي صنعتي  ييك حرفه يا صنف خاص را سازماندهي م

)industrial unions ( كه تمامي كارگران يك بخش صنعتي را بر كنار از
اي، يا  منطقه سطح مهارت و نوع حرفه و تخصص در سطح واحد سازماني،

. دالئل اين نوع سازماندهي روشن است. اول آنكه كنند ملي سازماندهي  مي
ل اوليه صنعتي شدن كشور، تنها اين ماهيت صنايع ايران به ويژه در مراح

ساخت. دوم آنكه در يك نظام ديكتاتوري  نوع سازماندهي را ممكن مي
هاي وسيع كارگري وجود نداشت. اگر هم در مواردي  امكان ايجاد اتحاديه

اتحاديه ها يا سنديكاهائي در سطح وسيع تري بوجود آمده بودند، آنها 
ودند. با آنكه سنديكاهاي صنفي واحدهاي وابسته و تحت كنترل دولت ب

اي  نقش بسيار مهمي درتاريخ جنبش كارگري ايفا كرده و رهبران برجسته
توانند نقش سازماندهي  توانستند و هنوز هم نمي اند، اما  نمي را عرضه داشته

توانند، ايفا كنند. اين  هاي صنعتي مي وسيع كارگري را، آنطور كه اتحاديه
يكي از مهمترين نقاط ضعف جنبش كارگري در ويژگي ساختاري در واقع 

  دوران قبل و بعد از انقالب بود.
  

  هاي كارگري در دوران انقالب بهمن  سازمان
درچهارمين دوره جنبش كارگري، يعني دوران تدارك انقالب و اوائل 

شوراهاي "انقالب، سازماندهي كارگري نقش كامالً متفاوتي در شكل 
. بحران بزرگ اقتصادي كه ازاواسط )2گرفت(بخود  "كارگران و كارمندان

)  ميالدي در ايران آغاز شد ، همراه با كاهش 1970دهه پنجاه (دهه
هاي  تدريجي قدرت حكومت، فضايي بوجود آورد كه سبب اوج گيري فعاليت

هاي بزرگ و صنايع شد. ابتدا كارگران و كارمندان  كارگري در كارخانه
امل امنيت شغلي، طرح طبقه بندي اي از مطالبات اصالحي ش مجموعه

مشاغل و افزايش دستمزدها را مطرح كردند. در پي طرح اين مطالبات اوليه 
هاي كشور  هاي اعتصاب يكي پس از ديگري در بسياري از كارخانه كميته

تر شدن بحران سياسي، بسياري از صاحبان صنايع  شكل گرفتند. با عميق
د و از كشور خارج شدند. مديران ها را رها كردن بخش خصوصي، كارخانه

هاي بزرگ نيز قادر به ادامه كار نبودند. بخش بزرگي از صنايع بدون  كارخانه
مديريت و رهبري عمال از ادامه كار و توليد باز ماندند. در اين مقطع 

هاي اعتصاب، كارخانه را مصادره كردند و به سرعت تحت تاثير حضور  كميته
هاي اعتصاب حضور داشتند، عنوان  ميتهفعالين سياسي چپ كه در ك

ها و  بسياري از كارخانه 1357را انتخاب كردند. پس از انقالب   "شورا"
  صنايع بزرگ شوراهاي خود را بوجود آوردند. 

در بزانو در آوردن رژيم شاه نقش عمده داشتند. اما رژيم  "شوراها"اين 
م نمايد دست به از هاي قدرت خود را محك اسالمي كه توانست سريعاً پايه

ميان بردن شوراها زد، چرا كه اكثريت شوراهاي كارگري مهم توسط نيروها 
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مجاهدين خلق كه در  سازمانطور  ها و همين و فعالين چپ، سوسياليست
آن موقع داراي محبوبيت زياد در بين مردم بودند، كنترل و اداره مي شدند. 

رد زيادي ما حاضر به مذاكره شوراها داراي قدرت زيادي بودند. حتي در موا
با دولت نيز نبوديم. در غالب موارد  شوراهاي كارگري و كارمندي مديريت 

كردند. مثال دومين مدير عامل سازمان  ها و صنايع را انتخاب مي كارخانه
گسترش صنايع بعد از انقالب، يك عضو شوراي سازمان مديريت صنعتي از 

، و نيز تعداد ديگري از مديران عامل هاي تابع سازمان گسترش بود سازمان
كارخانجات تابعه،  توسط اتحاديه شوراهاي گسترش معرفي شده و دولت 

  بازرگان آنها را منصوب نموه بود.
ابتدا رژيم سعي مي كرد كه شوراها را تحت فرمان و كنترل خود در آورد 

در  "شوراهاي اسالمي"كه با شكست روبرو شد. سپس اقدام به تاسيس 
هايي كه   از گروه "شوراي اسالمي"اكز صنعتي كرد. رژيم براي تاسيس مر

بوجود آورده بود استفاده كرد. انجمن  "انجمن هاي اسالمي"تحت عنوان 
(آربايتس فرانت) آلمان نازي   "جبهه كار"ها شبيه  هاي اسالمي در كارخانه

در ژاپن در زمان حكومت فاشيستي دوران جنگ، عمل مي  "سامپو"و 
ها نقش عظيمي در ايجاد فضاي رعب و وحشت در  دند. اين انجمنكر

هاي كار و در شناسايي و دستگيري فعالين كارگري  داشتند. اين  محيط
ها  به مرور باعث تضعيف شوراهاي واقعي كارگران شدند. شوراهاي  انجمن

  اسالمي در ضديت با مديران ليبرال نيز عمل مي كردند 
همه را به هيجان آورد، چرا كه  1359كا در سال گروگان گيري سفارت امري

كردند اين يك حركت ضد امپرياليستي است. واقعيت اين بود كه  تصور مي
گروگانگيري و اشغال سفارت امريكا از فاجعه بارترين رويدادها بود و براي 
رژيم  خميني فرصت طاليي بوجود آورد تا با تمام قوا همه مخالفين خود را 

با اين حال شوراها به دفاع از گروگانگيري و اشغال سفارت سركوب كند. 
اتحاديه سراسري شوراهاي سازمان گسترش و نو سازي «برخاستند. ما در 

با بيش از يكصد كارخانه و واحد صنعتي بزرگ، ساده لوحانه » صنايع ايران
  تظاهرات وسيعي را در مقابل سفارت امريكا سازماندهي كرديم.

بحران گروگانگيري، جنگ ايران و عراق آغاز شد. با بالفاصاله پس از 
استفاده ازاين دو بحران عظيم، رژيم توانست همه نيروهاي سياسي مخالف 

كه رژيم قدرت  و شوراهاي كارگري و كارمندي را سركوب كند.  هنگامي
جايگزين شوراهاي واقعي كارگري شدند.  "شوراهاي اسالمي"بيشتري يافت 

همه ما مشمول پاكسازي و اخراج هاي دسته   "سالميشوراهاي ا"با تسلط 
اي از ما تحت تعقيب قرار گرفتيم. يكي از اعضاي  جمعي شديم، و پاره

بنيانگزار شوراي سازمان گسترش صنايع، دوست و همكار عزيزم ، زنده ياد 
  محمود زكي پور، توسط رژيم اعدام شد. 

شكاالت ساختاري عالوه بر سركوب و فقدان دمكراسي، ضعف دروني و ا
باعث تضعيف و به تحليل رفتن شوراها بود. شوراها در صنايعي كه فاقد 

تشكل كارگريِ ديگري از جمله  سنديكا و اتحاديه بودند،  تالش داشتند  
كه هم وظايف اتحاديه ها را كه دفاع از حقوق كارگران و مطالبات اعضاي 

هاي مشاركتي  شكلخود بود پيش ببرند و هم به عنوان شورا در نقش ت
  عمل نمايند.

اي بودند. هر كارخانه  هاي تك واحدي يا تك كارخانه شوراها تشكل 
شوراهاي خود را داشت كه  كارگران و كارمندان عضو آن بودند  هيچكدام 

پرداختند. شوراهاي بزرگ و عمده همگي تركيب  از اعضا حق عضويت نمي
اين شوراها، از شوراهاي نفت  كارمندي و كارگري داشتند. تقريبا در تمامي

شوراهاي فوالد و غيره،  مهندسين،  گرفته تا شوراهاي سازمان گسترش، 
اي مديران ميانه نيز عضويت   تكنيسين ها، كارمندان اداري، حتي پاره

هاي منفي و هم مثبت  داشتند. اين تركيب كارمندي/كارگري هم جنبه
فاوت بود، و مثبت از آنرو كه ها مت داشت. منفي از آنرو كه تركيبِ خواست

شوراها توان فني و تخصصي اداره امور كارخانجات را داشتند. اين ويژگي 
هاي سياسي و بسيار افرادي كه در زمينه  دوگانه و متناقض را سازمان

اند، واكثراً كماكان بر شوراهاي فقط  اند درك يا تائيد نكرده شوراها قلم زده
اي، بخاطر عدم آشنائي و درك  د، و پارهكارگري تاكيد كرده و مي كنن

هاي  شوراها، ضعف شوراها را در حضور كارمندان و مهندسين در  پيچيدگي
  ديدند.  آنها مي

وجود نداشت كه بتواند تك واحدهاي  ”اتحاديه صنعتي"هيچ نوع  
اي را به هم وصل نمايد. اتحاديه  شوراهايي كه ما بوجود آورديم نيز  كارخانه

بيش از صد كارخانه را در سراسر كشور زير پوشش خود داشت و با اينكه 
برخوردار از يك مركزيت رهبري كننده بود، تنها يك سازمان چتر مانند بود 
و خود، بر كنار از تماس هاي فردي، از ديگر نهادهاي كارگري خارج از 

  سازمان گسترش منزوي بود.همين طور بود اتحاديه شوراهاي كارخانجات گيالن.
  

  
  كنگره سوم اتحاديه سراسري شوراهاي سازمان گسترش

  1357و نو سازي صنايع ايران، در تاالر سازمان مديريت صنعتي، 
  

ازسوي ديگرسازمانهاي چپ، كه اعضاء و هوادارانشان در شوراها فعال  
بودند، درك درستي از مفهوم شورا نداشتند و دچار توهم واغتشاش فكري  

از جانب چپ بكار گرفته مي شد برگرفته از  بودند. فكر و نظري كه
انقالب روس  بود. نظريه پردازان چپ با آوردن نقل قولهاي  "شوراهاي"

ي انقالب "شوراها”متعدد  از مجموعه آثار لنين، بدون آنكه درك كنند 
يكسان نيستد، اغتشاش فكري و سر در گمي نظري را  "ها سويت"ايران با 

ين بود كه شوراهاي ايران شباهتي به  كردند. واقعيت ا تشديد مي
سر بر آورده بودند  1917و  1905روسيه كه از انقالبات "هاي سويت"

هاي قدرت سياسي  ارگان” ها سويت"نداشتند. شوراهاي ايران بر خالف 
نبودند كه كارگران، سربازان و ملوانان را در تمام سطوح در شهرها 

  رمندي ايران را با شوراهايسازماندهي كنند.  شوراهاي كارگري و كا
براي مدت كوتاهي نقش  1920ايتاليا نيز كه در دهه  "تورين"كارگري  

توان مقايسه كرد. اگر بخواهيم  گردان را ايفا كردند، نمي نهادهاي خود
توان گفت كه  شوراهاي ايران را با تجربه انقالب روسيه مقايسه كنيم ، مي

در روسيه  "كميته هاي كارخانه"بيه شوراهاي كارگري و كارمندي ايران ش
  بودند كه بعد از انقالب سرنوشت ديگري پيدا كردند كه بعدا  اشاره خواهد شد.

را داشتند . اما ” كنترل كارگري”هاي چپ از  شوراها انتظار اعمال  سازمان
گاه روشن نشد كه منظور از كنترل كارگري چيست. كنترل كارگري  هيچ

ه خواهد شد، در مفهوم دقيق خود كنترل كامل همانطور كه بعداً اشار
مديريت، توليد و توزيع توسط كارگران است. اما انتظار كنترل كارگري 

توانستد بطور  چيزي جز توهم نبود. شوراها بجز در شرايط بحراني كه مي
وجه در وضعيتي نبودند كه بتوانند كنترل  موقت اعمال كنترل كنند بهيچ

بگيرند. حتي اگر شوراها ظرفيت و توانايي آن را  كارگري  را در دست خود
مي داشتند كه براي مدتي نقش مديريت را اعمال كنند ــ و در مواردي به 
خاطر حضور برخي كارمندان متخصص، مهندسين و تكنيسينها در شوراها 

ــ اما اين كار بويژه در ايران با -توانستند اين كار را انجام دهند
يچ وجه ممكن نبود. زيرا صنايع ايران عمدتا به طور ساختارخاص  صنايع به

گسترده اي وابسته به يارانه هاي دولتي بودند و از سوي ديگر ناچار بودند 
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انكه   در قالب قرار دادهاي شركت هاي چند مليتي عمل كنند. بهر حال با 
را درپاره اي صنايع  "كنترل كارگري“اين امكان وجود داشت كه بتوان 

اتي و غير آن اعمال كرد، اما اين موضوع براي سازمانهاي  بزرگ  كوچك لبني
نه هرگز عملي بود، و نه منطقي. براي نمونه آيا امكان داشت يا دارد كه 
تمامي تصميم گيري هاي مربوط به صنايع بزرگ، مستقل از يكديگر  و در 
سطح همان صنايع اتخاذ شود؟ مثال تصميمات ميزان توليد، قيمت گذاري، 

مصرف درآمدهاي فروش نفت تنها توسط كارگران نفت گرفته شود؟ يا  و
كارگران اتوبوسراني و حمل و نقل عمومي و يا ديگر صنايع و خدمات 
سياست هاي خود را مستقل از يكديگر تعيين كنند. واضح است كه اين 

  تصميمات بايد در سطوح باالتر و نهايتا در سطح ملي اتخاذ شوند.
هاي مختلفي كه سازمانهاي چپ  مورد مفهوم شورا و دركسر در گمي در  

كه آن زمان در شوراها فعال بودند از جمله فدائيان، راه كارگر، پيكار، و 
بدرون شوراها وارد مي شد و ، از طريق هواداران و اعضاء شان حزب توده،

  زد. اختالفات دروني را دامن مي
طر ضعف هاي دروني بهر رو شوراها همگي هم بخاطر سركوب و هم بخا

شكست خوردند، و در واقع محكوم به شكست هم بودند. در شرايطي كه 
اتحاديه اي در كار نبود كه به حقوق صنفي كارگران و كارمندان  بپردازد ، 

باالتر و پيچيده تري از تشكل به جنبش تحميل شد. اين امر شايد در  سطح
بود. اما اگر ما درك درستي انقالب، اجتناب ناپذير   شروع كار بخاطر شرايط

” اتحاديه هاي صنعتي"مي داشتيم، مي بايست در اولين فرصت براي ايجاد 
تالش مي كرديم تا  شورا ها  به عنوان يك بازوي مشاركتي درآن  اتحاديه 
ها عمل كنند. ترديدي نيست كه رژيم آن اتحاديه ها را نيز سركوب مي 

ي براي جنبش كارگري و كارمندي كرد، اما الاقل  نطفه چنين تشكل حيات
  شكل مي گرفت. 

تاسف اينجاست كه پس از گذشت بيش از سه دهه و آنهمه شكست هاي  
در كار نيست. خواندن نظرياتي  غم انگيز، هنوز هم درك درستي از شورا ها

هاي  كه بسياري از فعالين كارگري و سازمانهاي چپ در مجالت و سايت
بيانگر ادامه اين آشفته فكري هاست. هنوز  كنند، بخوبي مختلف مطرح مي
  :روشن نيست كه

  ـ دقيقا  منظور از شورا چيست؟
  ـ اگر كنترل كارگري است، دقيقا به چه معني است؟

  اند؟ ـ آيا غير كارگران نيز در اين كنترل سهيم
  ـ آيا كنترل توام با كسب مالكيت كارخانه است؟
دود به كارگران همان واحد ـ شكل اين مالكيت چگونه است: تعاونيِ مح

  است، يا دولتي است؟
  ـ آيا كنترل كارگري شامل صنايعِ بزرگ و استراتژيك كشور نيز مي شود؟

شود، يا  ـ آيا كنترل كارگري تنها در سطح خُرد يعني كارخانه اعمال مي
اقتصاد ملي را  سطح مياني، يعني صنعت بخصوص، و سطح كالن، يا سطح

  نيز شامل مي شود؟
  ر صورت اخير، رابطه شوراي سراسري با دولت چيست؟ـ د

ـ و سرانجام در چه نوع نظام سياسي ـ اقتصادي وجود چنين شوراهائي 
  عملي است؟، و بسياري سئواالت ديگر.

   
  دمكراسي صنعتي در مقابل كنترل كارگري

شوراهاي كار در همه  جاي جهان محصول شرايط بحراني بوده  و عمري 
د. حتي در شوروي كه دولت كارگري استقرار يافت، كميته كوتاه داشته ان

هاي كارخانجات (معادل شوراهاي كار) بتدريج از صحنه بيرون رانده شدند. 
” مثلث كارخانه“ابتدا تبديل به اتحاديه كارخانه شدند، بعد جزئي از  يعني  

(مديركارخانه، دبير هسته حزب كمونيست، و دبير اتحاديه) شدند، و سر 
ام در زمان استالين كالً حذف شدند و تمامي اختيارات به مدير كارخانه انج

محول شد. در آلمان شوراها عمر طوالني تري يافتند، بخاطر آنكه تغيير 

شوراي “كه به ”هاي دادخواهي  كميته“ 1920نقش دادند. در اوايل دهه 
كمل ها شوند، نقش م تبديل شده بودند، بجاي آنكه جايگزين اتحاديه” كار

شوراي “آنها را بر عهده گرفتند و بازوي مشاركتي اتحاديه ها شدند، و بجاي 
شدند. با ظهور نازيسم نيز همگي ” اي شوراي مذاكره“تبديل به ” مديريت

  .آنها از ميان رفتند
با عملكرد كنترل كارگري كه  "شوراهاي كارگري"همانگونه كه اشاره شد 

ريت و توزيع توسط كارگران است، در باالترين درجه از كنترل توليد، مدي
البته كنترل كارگري  هيچ زماني جز بطور موقت، وجود نداشته است.

اي كه در حال  تواند در موارد خاص، مثال در مورد تك كارخانه مي
ورشكستگي است، صورت پذيرد و كارگران آن كارخانه براي جلوگيري از 

يا كارخانه را با قيمت  بيكاري، با جمع آوري  كمك هاي مالي از محل،
بسيار نازل خريداري كنند و يا اگر شرائط فراهم بود آنرا مصادره كنند. در 
غرب در موارد بسياري كارگران با كمك كليساي محل كارخانه اي را كه در 
معرض بسته شدن بوده، خريداري و مديريت آنرا خود بعهده گرفته اند. 

نه هاي كوچك آنهم در شرايط ويژه واضح است كه اين تنها در مورد كارخا
ممكن است، و نمي تواند بعنوان يك سياست صنعتي واقع بينانه مطرح 

  شود. 
بجاي كنترل كارگري، در كشور هايي كه داراي جنبش كارگري نسبتاٌ 

“ نيرومندي بوده اند و دمكراسي اجتماعي واشكال و درجات متفاوتي از 
د مشاركت كارگران به درجات وجود داشته است، شاه” دمكراسي صنعتي
  مختلف بوده ايم.

دموكراسي صنعتي به معني مشاركت مستقيم كاركنان در تصميم گيري ها 
است.اما نظريه دمكراسي صنعتي و اشكال متفاوت مشاركت، مورد قبول 
نيروهاي  چپِ خواهانِ استقرار بالواسطه سوسياليسم نيست، چرا كه آنرا  

“ سازش طبقاتي مي دانند، و بعنوان يك سياست اصالح طلبانه و 
است كه اگر امكان استقرار بالواسطه  رد مي كنند. واضح”  كورپوراتيسم

سوسياليسم بطور واقعي و نه فقط در حرف و خيال وجود مي داشت، چنين 
ايرادي درست بود. اما در شرايطي كه چنين امكاني وجود ندارد، (در جاي 

) مبارزه براي دموكراسي صنعتي و ايجاد 3ديگربه اين مسئله پرداخته ام)(
امكان مشاركت كارگران و كارمندان درتصميم گيري ها، خواستي بسيار 
مترقي است و تنها روش قابل دسترسي و پذيرفتني است كه طبقه 
كارگرمي تواند از طريق آن در اين مرحله از رشد جامعه انساني براي منافع 

و رد چنين خواست اصالحي در اين طنز خود مبارزه كند. نفي اين واقعيت 
تلخ نهفته است كه گوئي طرفداران راديكال طبقه كارگر خواستار اين شوند 
كه براي پيش گيري از سازش طبقاتي، و آماده شدن براي انقالب 
سوسياليستي، بهتر آن است كه وضع طبقه كارگر و شرايط كاري آن روز 

  بروز بدتر شود!  
مفهوم نسبي است كه رسيدن به درجات گوناگون  يك "دمكراسي صنعتي" 

آن در سطوح متفاوت سازماني، رابطه مستقيمي با قدرت تشكيالتي و 
سازمان يابي كارگران دارد. با در نظر گرفتن تضاد بين كار و سرمايه، هرچه 

تر باشند درجه باالتري از  كارگران در يك جامعه قدرتمندتر و سازمان يافته
قابل دسترس است و بالعكس. كليت دموكراسي صنعتي دمكراسي صنعتي 

)، با تغييراتي در يك ماتريس سه بعدي 4را من بر اساس مدل  ك. وانگ(
درجات “ام. يك بعد اين ماتريس  كه در شكل زير آمده، نشان داده

اطالع رساني مديريت به “ترين سطح مشاركت،  است. پائين” مشاركت
يت اطالعات مربوط به تصميمات خود را به ، كه طي آن مدير”كاركنان است

است ” مشورت مديريت با كاركنان“كارگران اعالم مي كند. در سطح باالتر، 
كند، اما  كه طي آن مديريت قبل از اتخاذ تصميم با كاركنان مشورت مي

تصميم گيري مشترك كاركنان و “گيرد. مرحله باالتر  خودش تصميم مي
ت از طريق آن تصميمات با توافق دو طرف اس” هم تصميمي“، يا ”مديريت

، كه طي آن ”خود گرداني كاركنان است“شود. باالترين سطح،  گرفته مي
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كاركنان خود نقش مديريت را بر عهده مي گيرند. بعد دومِ ماتريس، سطوح 
، و ”سطح كارخانه“، ”سطح واحد“، ”سطح كارگاه“سازماني است، از جمله 

، ”از جمله، امور توليد” ينه هاي تصميم گيريزم“بعد سوم، ”. سطح شركت“
است. با مرتبت ” امور مديريت“، و ”امور استخدامي“، ”امور توزيع و فروش“

زمينه هاي ”، و”سازماني سطوح“، ”درجات مشاركت”ساختن هر سه بعد، 
، كليت مشاركت و دموكراسي صنعتي بدست مي آيد. به اين ”تصميم گيري

نان باالتر باشد، سطح باالتري از مشاركت به ترتيب هر چه قدرت كارك
مديريت تحميل مي شود. اگر كاركنان بخاطر ضعف تشكيالتي قدرتي 
نداشته باشند، مديريت حتي اطالعات مربوط به داليل تصميمات خود در 
زمينه توليد را در پائين ترين سطح يعني سطح كارگاه هم با آنها در ميان 

كاركنان واقعا متشكل و قدرتمند باشند،  نخواهد گذاشت.  بر عكس اگر
در سطح شركت را، كه در واقع باالترين ” هم تصميمي“آنگاه مي توانند 

  سطح مشاركت است، به مديريت تحميل نمايند. 
، ديگر مسئله مشاركت با مديريت در كار نيست، و ”خودگرداني“اما در مورد 

رخانه و شركت، خود كاركنان يا با بركناري مديريت يا كسب مالكيت كا
سطح ” در” خود گرداني“نقش مديريت را بر عهده مي گيرند. از اين نظر، 

است.  حال در چه شرايطي و به چه شكل ” كنترل كارگري“همان ” شركت
اين كنترل كارگري عملي مي شود، و آيا مي توان شركت هاي بزرگ ملي و 

است كه قبال به آن  اي را تحت كنترل كارگري قرار داد، امر ديگري منطقه
  اشاره شد.

نيازي به گفتن نيست كه دمكراسي صنعتي، متكي به دمكراسي سياسي و 
حقوق تضمين شده شهروندي است. در يك جامعه غير دمكراتيك كه 
كارگران از حق داشتن اتحاديه هاي واقعي محروم هستند و از داشتن قرار 

تر شدن شرايط كار و داد هاي دستجمعي و قدرت چانه زني جمعي براي به
مشاركت بيشترمحروم هستند، نمي توان صحبتي از دموكراسي صنعتي به 

  ميان آورد.
  

 
 
   

 
  طبقه كارگرو تحليل طبقاتي

گيرانه وصادقانه با  ايران، علي رغم اشتغال ذهني و همبستگي پي چپ در
طبقه كارگر و مبارزه براي نمايندگي و تبيين خواست هاي كارگران، كمتر 

ريف و درك مشخصي از اين طبقه ارائه داده است. ادبيات چپ چه در تع
دوران انقالب و چه بعد از آن، روشن نكرده  طبقه كارگر متشكل از چه 

اي آن و ميزان همگني يا  هاي درون طبقه گروه هائي است و تفكيك
چيست. در دوران انقالب، تاكيد اغلب يا تمامي سازمانهاي  ناهمگني آن
ران يدي، مزد بگيران يا كارگرانِ يقه آبي بود. در حال حاضر اما چپ بركارگ

ها كارگرانِ فكري يا كاركنان يقه سفيد را نيز جزء طبقه كارگر  اي از آن پاره
جاست كه اگر تاكيد تنها  بر كارگران يقه آبي باشد، كه  دانند. مسئله اين مي

ستقرار يابد اين به اتكاء آنها قرار است  دولت كارگري و سوسياليستي ا
كل  27٪طبقه در كل نيروي كار اقليتي بيش نيست، يعني تنها حدود 

نيروي كار. از آن گذ شته  كارگران صنعتي كه مورد تاكيد عمده 
هاي چپ بوده و هست، تنها بخشي از اين در صد محدود را در بر  سازمان

ازماني، گيرد بعالوه اين بخش از كارگران بخاطر سركوب، عدم تجربه س مي
سطح آموزش نازل، و در معرض تبليغات مذهبي و ضد سوسياليستي بودن، 

هاي سوسياليستي ضديت جدي داشته و دارند.  بجز معدودي، عمدتاً با ايده
از همين رو بود كه در دوران انقالب، عمده هواداران و  فعالين جريانات چپ 

اما در صورتي كه  سوسياليستي كارگران يقه سفيد و كاركنان فكري بودند.
اي  ديگر كاركنان نيز جزء طبقه كارگر بحساب آيند، طبقه كارگر طبقه

ها  ها، ايدئولوژي و سليقه بسيار ناهمگن، چه از نظر موقعيت، در آمد، خواست
هاي ديگري را مي  خواهد بود، وسازماندهي اين طبقه بسيار متنوع استراتژي

مكان ادعاي نمايندگي آنرا نخواهد طلبد. بعالوه هيچ جريان سياسيِ واحد ا
  داشت.

رغم اعالم  واقعيت اين است كه در دوران انقالب جريانات مختلف چپ علي
نمايندگي كارگران، نفوذ و رابطه بسيار محدودي با كارگران يقه آبي 

هاي حقوق بگيران و كارگران  داشتند، و همزمان اعتناي چنداني به خواست
شان بود، نداشتند، و با تكرار  اه اصلي طبقاتييقه سفيد، كه از قضا پايگ

شعارهاي سنتي، خود را از آنها منزوي كرده و حمايت آنها را از دست دادند. 
اين سر درگمي نظري، بدرجات گوناگون براي بسياري از جريانات سياسي 

ها و اشارات به طبقه كارگر در حد كلي و  چپ كماكان ادامه دارد، و بحث
  مانده است.انتزاعي باقي 

تري در زمينه تحليل طبقاتي ايران  در عرصه آكادميك اما كارهاي جدي
عرضه شده است. بر كنار از بررسي محدود تري كه هايده مغيثي و من در 

)، بررسي 5انجام داديم(” سوشاليست رجيستر“براي سالنامه  2001سال 
بر اساس  آماري بسيار مفصل و جامعي توسط فرهاد نعماني و سهراب بهداد

) منتشر شده. اين تحليل بسياري 6»(اريك اولين رايت«مدل تحليلي كمي 
سازد، اما نتيجه  از نكات مربوط به تحليل طبقاتي در ايران را روشن مي

كند. ترديدي نيست كه در هر  هاي سئوال بر انگيزي را نيز مطرح مي گيري
در جايي حد و  نوع طبقه بندي و تفكيك پيوستار طبقات اجتماعي بايد

مرزي كه يك طبقه را از طبقه ديگر جدا مي كند، تعيين نمود. اما مشكل 
اينجاست كه اين مرز بندي را در كجا تعيين كنيم تا كمتر مسئله ساز 
باشد. با آنكه تاكيد مقاله حاضر بر طبقه كارگر است، اما از آنجا كه نحوه 

مرز تعيين شده براي مرزبندي ديگر طبقات در بررسي مورد بحث برحد و 
طبقه كارگر تاثير دارد، اشاره مختصري به نحوه تحليل ديگر طبقات نيز  

  ضرورت دارد.
، كسي تعريف شده كه يك نفر يا  بيشتر ”سرمايه دار“در بررسي مورد ذكر  

را در استخدام داشته باشد. سئوال اينجاست كه بر اساس تحليل طبقاتي 
ن ارزش اضافي چه بطور مطلق چه نسبي ماركسي، يك فرد كارگر چه ميزا

مي تواند خلق كند كه سرمايه دار با تصاحب آن بتواند هم هزينه زندگي 
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اش را تامين كند. اين مسئله بويژه  اش و هم سرمايه گذاري خود و خانواده
اش از پنج نفر و كمتر  در اقتصادي چون ايران كه قسمت اعظم  از صنايع

نولوژي و كارآيي بسيار پائيني عمل مي كنند، كارگر دارند، و با سطح تك
مسئله سازتر مي شود. در خدمات و تجارت و خرده فروشي نيز همين 
وضعيت كمابيش وجود دارد، و بسختي مي توان يك سلماني، يك نانوا، يا 

بحساب آورد. قسمت اعظم اين ” سرمايه دار“را  كفاشي كوچك با يك كارگر
هستند.  تعريفي  چنين ” ه بورژوازي سنتيخرد“اقشار در واقع جزئي از 

وسيع براي طبقه سرمايه دار، از يك سو در صد سرمايه داران را متورم مي 
كند و از سوي ديگر در صد خرده بورژوازي سنتي را محدود تر از آنچه 

هم در مدل اصلي خود به ” اولين رايت“هست نشان مي دهد. حتي خود 
” بسياري“كه از جمله ” سرمايه داران“ي كند: اشاره م” مالكين“سه مقوله از 

را به استخدام در ” معدودي“كه ” كارفرمايان كوچك“را استخدام مي كنند؛ 
  كه كسي را استخدام نمي كند. ” خرده بورژوازي سنتي“مي آورند؛ و 

بعالوه از نظر طبقه بندي داخليِ سرمايه داران، نعماني و بهداد يك تفكيك  
ارائه داده اند، و ” سرمايه دار مدرن“و ” مايه دار سنتيسر“دوگانه، يعني 

نوع ”و” اندازه“روشن نيست كه چرا به تفكيك هاي مهم ترِ ديگري از جمله 
اند. يك تحليل جامع از طبقه سرمايه دار، در واقع  نپرداخته” سرمايه

” بخش“تواند بر پايه يك كليت و ماتريس سه بعدي استوار باشد، و بعد  مي
(سرمايه دار ” اندازه“مايه دار صنعتي، كشاورزي، تجاري، مالي) را با بعد (سر

بزرگ، متوسط، كوچك)، و بعد ديگر (سرمايه دار سنتي، مدرن) در رابطه با 
از نظر تحليل سياسي طبقاتي ” اندازه“و ” بخش“هم بررسي كند. دو بعد 

سنت چپ، بعد  حائز اهميت بمراتب باالتري از بعد سوم هستند. البته در
در مقابل سرمايه خارجي مطرح ” ملي“ديگري نيز تحت عنوان سرمايه دار 

بوده، كه در اقتصاد جهاني شده امروز، جز در مورد پاره اي واحد هاي  
  متوسط و كوچك، چندان اهميتي ندارد.

در اين بررسي، مرز بندي طبقه كارگر نيز طوري تعيين شده كه از يك 
ز اين طبقه حذف شده، و از طرف ديگر قشر هاي طرف كارگران ماهر ا

پاييني كارمندانِ بخش هاي دولتي و خصوصي در اين طبقه گنجانده شده 
اند. كارگران ماهر جزء جداناپذيري از طبقه كارگرند وصدها كارخانه بسيار 
بزرگ درصنايع نفت، پتروشيمي، شيميايي، اتوموبيل، وسايل خانگي، 

زي و غيره، در صد قابل مالحظه اي كارگر نساجي، غذائي، ماشين سا
، آنطور كه بررسي مورد بحث به آنها ”اشرافيت كارگري“ماهردارند واطالق 

اشاره دارد، بسيار پر مسئله است. بايد ديد كه هدف ازتحليل طبقاتي 
چيست. يك هدف عمده تفكيك و تحليل طبقاتي، سازماندهي صنفي و 

كمترين شانس ” طبقه كارگر“سياسي است. بدون كارگران ماهر، 
سازماندهي مستقل خود را نخواهد داشت. از سوي ديگر، با آنكه اقشار 
پائيني كارمندي از نظر درآمد و مهارت با اقشاري از كارگران شباهت زيادي 
دارند، اما شرايط زندگي و موقعيت اجتماعي متفاوتي دارند. بركنار از ميزان 

شان، كه از ”ها فرهنگ“، و ”عالئق“، ”زندگيشيوه “تحصيالت نسبتا باالتر، 
)، با كارگران 7اند( يك طبقه” شكل بخشي“نظر ماركس از جمله عوامل 

متفاوت است. اين اقشار را، همراه با اقشار طبقه متوسط جديد، مي توان 
  بحساب آورد.” كارگرجمعي“جزئي از مقوله ماركسيِ 

، ”بقه متوسط جديدط“، يا ”طبقه متوسط“مسئله اين كه چه اقشاري 
را تشكيل مي دهند ” خرده بورژوازي“يا ” طبقه متوسط سنتي“متمايز از 

نيز در اين بررسي قابل بحث است. در اين رابطه، نعماني و بهداد 
هاي مفصلي از كارمندان دولت در دستگاههاي سركوب و اقتصادي  تفكيك

ي به ا دولت عرضه مي كنند، اما روشن نيست چرا كوچكترين اشاره
هاي مذهبي،  هاي وسيع ايدئولوژيك دولت و شبكه عظيم  دستگاه دستگاه

ها، وامور نمازهاي جماعت  هاي مهم، مساجد، حسينيه اي بنيادها، توليت پاره
اي به خود دستگاه عظيم روحانيت و  ندارند. در هيچ جا نيز كمترين اشاره

نترل دولت مذهبي ها در تحليل طبقاتيِ كشوري كه زيرك روحانيون، و طلبه

اند كه خود به ”اي اجتماعي مقوله“شود. البته روحانيون  است، ديده نمي
اند، اما تحليل موقعيت طبقاتي آنان بعد از انقالب  طبقات مختلفي متعلق

  حائز نهايت اهميت است. 
بهر صورت براي يك تحليل جامع از طبقه متوسط جديد در دولت و نشان 

توان مبنا  ن يك كليت و ماتريس دو بعدي را ميدادن تفكيك هاي دروني آ
قرار داد، كه محورِ دستگاهاي سه گانه دولت (سركوب، ايد ئولوژيك، و 

سازد. طبقه  اقتصادي) را با محورِ رده (باالئي، مياني، و پائيني) مرتبط مي
هاي غير دولتي عمدتا بر اساس محورِ رده قابل  متوسط جديد در بخش

هاي دولتي  براي تحليل طبقاتي از محور دستگاه” رده” حورِاند. كال م تفكيك
  بمراتب مهم تر است.

تحليل طبقاتي طبقه متوسط جديد، چه بدليل عيني (عضويت طبقاتي) و  
دليل ذهني (آگاهي طبقاتي) بسيار بغرنج است، و از همين رو بيش از 

علت  طبقات ديگر براي اغلب سازمانهاي چپ سر درگمي ايجاد كرده است.
عمده آن موقعيت نا روش و مبهم اين اقشار و تنوع وسيع آنها چه از نظر 

درصد  24اقتصادي، چه ايدئولوژيك، و سياسي است. اين اقشار كه حدود 
جمعيت فعال را شامل مي شود،  با سطح باالي تحصيالت و شعور اجتماعي 

ندان را در واقع نيروي فكري جامعه را تشكيل داده، و روشنفكران و هنرم
نيز در خود جاي مي دهند. اين اقشار از نظر سياسي نقش بسيار مهمي را 

طبقه “بازي مي كنند، اما از سوي سازمانهاي چپ كه عمدتا توجه شان بر 
است، مورد بي توجهي قرار گرفته و حتي تحقيرهم  مي شوند. ” كارگر

فعالين چپ نيازي به توضيح نيست كه همانطور كه اشاره شد، تقريبا تمامي 
  از اين اقشار  منشاء گرفته و به اين طبقه تعلق دارند.

اينكه طبقه متوسط جديد و حقوق بگيران جزئي از طبقه كارگر بحساب 
آيند و يا جدا از آن، عمدتا از نظر سازماندهي اين اقشار و طبقات  اهميت 
بيشتري مي يابد. اتحاديه هاي صنعتيِ مدرن اين مسئله را حل كرده، و 
همه آنها را در درون يك اتحاديه، اما بشكل واحد هاي چانه زني جداگانه 

)bargaining units سازماندهي مي كند. يكي از جنبه هاي مهم و ،(
ارزشمند تحليل طبقاتي نعماني و بهداد، تفكيك هاي وسيع درون طبقه اي 

ف است، كه با تغييراتي، مي تواند مبناي تعيين واحد هاي چانه زني مختل
  در ايرانِ دموكراتيك آينده قرار گيرد.

از نظر نقش تاريخي و انتظارات از طبقه كارگر نيز بايد به سر درگمي ها 
پايان داد. در سنت چپ هميشه صحبت از تالش براي تبديل و اعتالي 

بوده و هست، بي آنكه ” طبقه براي خود“به ” طبقه در خود“كارگران از 
براي نيل به چه هدفي است.  بجاي تكرار ” آگاه شدن“روشن شود كه اين 

شعارِ استقرار ديكتاتوري پرولتاريا، كه عملي بودن و مطلوب بودن آن سخت 
مورد ترديد است، بايد اين آگاهي را حول شعارهاي عملي و واقع بينانه براي 

  نيل به خواست هاي فزاينده نيروي كار سوق داد.
 

   تشكل هاي اتحاديه اي، مهمترين گام 
اين است كه دمكراسي و  1357بزرگترين درسِ انقالب شكست خورده 

هاي سياسي، آزادي اجتماع و تشكل، آزادي بيان و آزادي مطبوعات،  آزادي
مهمترين عامل براي موفقيت يك جنبش اجتماعي يا در اين مورد جنبش 
كارگري است. بزرگترين ركن يك سيستم دمكراتيك وجود يك  جنبش 

  مند كارگري است. متشكل و قدرت
اي دو  اتحاديه و دمكراسي يك تركيب مرتبط به هم هستند و بين آنها رابطه

هاي كارگري بدون وجود دمكراسي سياسي  جانبه وجود دارند. اتحاديه
تواند وجود داشته باشد و دمكراسي سياسي بدون حضور اتحاديه هاي  نمي

غ الزمه روند دمكراتيك كارگري امكان پذير نيست. اين رابطه مرغ و تخم مر
  است.

بيش از سي  سال درنده خويي، فساد و حكومت واپسگرا و بنياد گراي 
اي را به  اسالمي، هر گونه  فعاليت  صنفي و سياسي كارگري و اتحاديه
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فعالين كارگري يا اخراج شده به قتل رسيده  و يا   -شكست كشانده است
گري نيز براي نجات جان خود اند. بخشي از فعالين كار راهي زندانها شده

اند. جمهوري اسالمي شوراهاي زرد و جعلي و  مجبور به ترك وطن شده
هاي اسالمي و خانه كارگر را بوجود آورد و بصورت گسترده از طريق  انجمن

دستگاه ايدئولوژيك و سيستم تبليغ و ترويج به فريب كارگران پرداخت. 
احمدي نژاد حتي همين  تر شدن شرايط در دوره جالب آنكه با وخيم

اند. كارگران تحت شرايط  نهادهاي قالبيِ حكومتي نيز به زير ضرب رفته
هاي واقعي خود را بوجود  اند اتحاديه بسيار دشوار مبارزه كرده، اما نتوانسته

هاي خود را  هاي واقعي امكان تامين خواست بياورند و در فقدان تشكل
يجاد سنديكاي كارگران شركت واحد نداشته اند. در چند مورد، از جمله ا

اتوبوسراني تهران و حومه، كه رهبران كارگري با نهايت مهارت، شهامت و از 
هاي مختلف، توانستند در اوج سركوب  خودگذشتگي، و با استفاده از پوشش

سياسي تشكل كارگري را ايجاد كنند، و نيز سنديكاي كارگران نيشكر هفت 
اند  عاده در ايجاد  تشكل كارگري، نتوانستهال تپه، علي رغم موفقيت فوق

ها براي  بهبود شرايط كاري و تامين  بخاطر ادامه خفقان، از اين تشكل
اي رهبرانشان اخراج و زنداني شدند.  هاي ديگر استفاده كنند وپاره خواست

كه  1388اعتراض گسترده مردم پس از كودتاي انتخاباتي در خرداد 
اي براي پيشبرد فعاليت هاي  داشتند فرصت تازهكارگران نيز در آن شركت 

  كارگري بوجود آورد، اما با سركوب جنبش، اين فعاليت ها نيز فرو نشست.
جنبش كارگري بيش از هر زمان ديگر با جنبش مبارزه براي استقرار 
دمكراسي سياسي گره خورده است. صداي اعتراض مردم ايران براي استقرار 

تجمع، زماني توجه رژيم را جلب خواهد كرد، كه  دمكراسي و آزاديها و حق
جنبش دمكراسي خواهي بطور جدي با اين رژيم رو در رو شود. ضعيف 

هاي نيمه  شود كه كارگران تشكل شدن فزاينده قدرت مطلقه باعث مي
مخفي را در محيط كار بوجود آورند و اعتصابات را سازماندهي كنند. 

توانند از طريق  ارگران و كارمندان ميترين ابزاري است كه ك اعتصاب مهم
آن خواسته هاي خود را مطرح نمايند. البته قابل درك است كه اعتصاب در 
شرايط فقدان تشكل كارگري كه بتواند بخشي از مزد كارگران اعتصابي را 
در دوران اعتصاب بپردازد، براي كارگران بسيار مشكل است. كارگران پس 

وقوع اعتصاب و دريافت نكردن دستمزد، اندازي ندارند و در صورت 
تر  مانند. اين امر بويژه براي كارخانه هاي كوچك هاشان گرسنه مي خانواده

اند، مشكل تر است.  كه بسياري شان درمعرض تعطيلي يا نيمه تعطيلي
خاص كارخانه خود، نوع   اينجاست كه فعالين كارگري با تشخيص شرايط

  كل مورد نظرشان را تعيين مي كنند.مقابله و مبارزه براي ايجاد تش
توافق برسر نوع تشكلي كه بتواند بطور واقع بينانه ايجاد شود و منافع 
كارگران را در شرايط سياسي خاصي تامين كند، بسيار مهم است. با توجه 

هاي انقالب بهمن، صحبت از شوراها بعنوان تشكل صنفي كارگري  به درس
و يا بعنوان مكانيسم كنترل كارگري بسيار  و جايگزينِ سنديكا يا اتحاديه،

ها ابتدا بايد حول ايجاد تشكل صنفي متمركز شود.  نابجا است. تمام تالش
 "تك كارخانه اي "ها يا سنديكاهاي  هايي كه اتحاديه رغم ضعف علي

)enterprise unionرسد كه چنين اتحاديه هايي در مرحله  ) دارند بنظر مي
اي كه ابتدا مخفيانه، و  اشد. اتحاديه هاي تك كارخانهابتدايي تنها راه حل ب

توانند با  آيند، بدون تلف كردن زمان مي بعد نيمه علني و علني بوجود مي
هاي  مشابه و ديگر اتحاديه هاي نواحي ديگر،  هاي كارخانه ديگر اتحاديه

 و در مراحل ” اتحاديه هاي صنعتي“رابطه برقرار كرده، و هسته هاي اوليه
را شكل دهند. همراه با ضعف فزاينده قدرت ” فدراسيونهاي كارگري” التربا

مركزي وگسترده شدن تدريجي نهاد هاي دمكراتيك، اتحاديه هاي صنعتي 
و فدراسيون هاي كارگري، كنگره هاي كارگري را بر پا و تشكل هاي خود 
ه را بطور رسمي به ثبت مي رسانند. اتحاديه هاي تك كارخانه اي هركدام ب

) وابسته به اتحاديه هاي سراسري صنعتي، تبديل مي local("محلي"شعبه 
  شوند. 

  
 
  

  
 
  

ازنظر عضويت، اين اتحاديه ها هم كارگران و هم كارمندان را، البته در 
گيرند. مسئله ديگرِ چگونگي   در بر مي ,جداگانه” زني واحدهاي چانه“داخلِ 

قط مربوط به كارگران و عضويت در اتحاديه است يعني  آيا اتحاديه ف
كارمنداني است كه تصميم به عضويت در اتحاديه را مي گيرند، به اصطالح 

اي است كه همه كاركنان را شامل مي  )، و يا اتحاديهopen( “باز“اتحاديه  
). با آنكه اتحاديه باز ظاهراً شكل dclose” (بسته“شود، به اصطالح اتحاديه 

تري است و كارفرما براحتي مي تواند از  فدموكراتيك دارد، اما شكل ضعي
غير ” بسته“آن سوء استفاده كند. بجز در كشورهايي كه اتحاديه هاي 

” بسته”هاي صنعتيِ  هاي قدرتمند، اتحاديه اند، بسياري اتحاديه قانوني
اي براي بهتر كردن شرائط  هستند، و منطق آن اينست كه زماني كه اتحاديه

كند، همه كاركنان  ارداد دسته جمعي امضاء ميكار مبارزه مي كند و قر
عضوِ واحد چانه زني از آن بهره مند مي شوند، بنابراين همه كاركنان عضو 

آيند و بايد حق عضويت  اتحاديه هاي مربوط به خودشان بحساب مي
  بپردازند.

با توجه به تنوعِ وسيع صنايع ايران، اتحاديه هاي صنعتي كشور نيز  بسيار   
خواهد بود، از جمله اتحاديه صنايع نفت و پتروشيمي، اتحاديه صنايع وسيع 

شيميايي، اتحاديه صنايع فوالد، اتحاديه صنايع مس، اتحاديه صنايع 
اتوموبيل و حمل و نقل، اتحاديه صنايع نساجي و بافندگي، اتحاديه صنايع 
 غذائي و غيره . تاكيد بر اتحاديه هاي صنعتي، بهيچ وجه بمعني كم بها

دادن به اتحاديه هاي صنفي، نظير اتحاديه فلزكار و مكانيك، اتحاديه 
نجاران، اتحاديه خياطان، اتحاديه نقاشان و امثال آنها،  نيست. اين امر بويژه 
با توجه به وجود صد ها هزار كارگاههاي كوچك با كمتر از ده و يا پنج نفر 

اي صنفي خود مي كارگر در ايران، حائز نهايت اهميت است. اتحاديه ه
توانند در صورت تمايل، به اتحاديه هاي صنعتيِ بزرگ وابسته شوند و از 

  قدرت چانه زني آنها بهره گيرند.
همراه با گسترش  و بزرگ شدن اتحاديه ها ، آنها ميتوانند شورا هاي كار را 
بعنوان  بازوي مشاركتي اتحاديه ها بوجود بياورند و تالش نمايند كه به 

  قاء دمكراسي صنعتي و مشاركت بيشتر حركت كنند.سوي ارت
ها، از  شوند كه با ديگر اتحاديه تر مي اتحاديه هاي كارگري زماني قدرتمند

جمله اتحاديه معلمان، اتحاديه كاركنان دولت و امثالهم، رابطه و همكاري 
هاي كارگري به هر اندازه هم  وسيع و مستقيم داشته باشند. بعالوه اتحاديه

توانند بدون برخورداري از حمايت يك يا چند حزبِ  رتمند شوند  نميكه قد
هاي جهانيِ رابطه   سياسي مترقي، گسترش يابند و تاثير گذار باشند. نمونه
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ها  و احزاب  متعددند، و هر كدام  ويژگي خاص خود را دارند. مثال،  اتحاديه
و استراليا  وجود  كه بيشتر در انكليس، امريكا، كانادا "هاي آنگلو اتحاديه"

دارند، محافظه كارتر و كمتر مقابله جو هستند و در قالب وضع موجود و با 
كنند. نوع ديگر  تكيه به احزاب مسلط در جهت كسب امتياز تالش مي

هاي سوسيال دمكراتيك است كه بيشتر در اروپاي شمالي رواج  ،اتحاديه
تقيم و توافق با احزاب ها مبتني بر رابطه، همكاريِ مس دارد. اين اتحاديه

كنند. نوع ديگر در  شوروي و  سوسيال دموكراتيك در سطح ملي عمل مي
ديگر كشورهاي كمونيستي سابق رايج بود، و نيز در چين، كه اتحاديه زير 

كنند. نوع ديگر  كردند و مي نظر و سلطه مستقيم احزاب كمونيست عمل مي
سوم است كه در كشورهائي ها و احزاب در كشورهاي جهان  رابطه اتحاديه
ها بدرجات مختلف زير سلطه و  اي وجود داشته باشد، اتحاديه كه  اتحاديه

تحت كنترل دولت اداره مي شوند. اتحاديه هاي ديگري نيز در جهان 
اند، از جمله  هستند كه ضد حزب و بر عليه هر گونه رابطه با احزاب

آناركو "ديگر )  و IWW( "اتحاديه بين المللي كارگران جهان"
  ."سنديكاليست ها

در هر صورت رابطه مناسبِ تشكل هاي كارگري با احزاب، رابطه اي برابر و 
مستقالنه بايد باشد. يك تشكل واقعي كارگري نه تنها از دولت، بلكه از 
احزاب، حتي احزاب و سازمانهاي چپ كه خود را حزب كارگري يا حزب 

اشد. با درس گرفتن از تجربيات طبقه كارگر مي دانند، بايد مستقل ب
گذشته، با يد اميدوار بود كه مبارزه پيگير سازمانهاي چپ در دفاع از نيروي 

  كار مغايرتي با استقالل تشكل هاي كارگري نداشته باشد. 
ترين راهكار براي كارگران ايران، الاقل براي آينده  بطور خالصه، مناسب

حاديه هاي صنعتي و دست يابي به قابل پيشبيني، مبارزه براي استقرار ات
دمكراسي صنعتي در محيط كار، وهمراهي براي ايجاد  يك نظام سياسي 

  سكوالر و سوسيال دموكراتيك است.  
اينكه نقش كارگران در زماني كه ايران به مرحله واالترِ گذار از نظام سرمايه 

روز نمي داري برسد، چه خواهد بود، امري است كه در دستور كار واقعيِ ام
  گنجد. 

  
****** 
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ترين موضوعات مناقشه برانگيز  كاپيتاليسم و دموكراسي از مهم:  مقدمه 

چنان هست. برخي برآنند كه اين  سياسي و اقتصادي جهان امروز بوده، و هم
رخي ديگر بر آنند اين دو از هم جدايي ناپذيرند؛ دو قابل جمع نيستند و ب

بدان معني كه هر كدام بدون آن يكي ناقص است. از ديگر سو، حتا برخي از 
يا آنطور كه آنان باور  - كساني كه بر اين باور هستند كه دموكراسي ليبرال

تنها در يك نظام كاپيتاليستي  -دارند تنها دموكراسي عملي و غير خيالي
هاي اخير زبان به نقد نظام كاپيتالستي اياالت متحده و  ، در سالعملي است

دموكراسي موجود آن گشوده اند. اين گروه بر اين عقيده هستند كه نظام 
كنوني اياالت متحده به كرونيسم كاپيتاليسم تبديل شده است. چيزي شبيه 
 همان تعبيري كه باورمندان به سوسياليسم و نظريات كارل ماركس درباره

اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقي به كار مي بردند كه اتحاد شوروي 
سوسياليسم واقعي نبوده بلكه به رژيمي بوروكراتيك به سود نخبگان حزبي 

ترين اين انتقادات، از جمله سخنان ژوزف  و دولت تبديل شده بود. تازه
ل اقتصاد، استيگليتز، اقتصاد دان برجسته ليبرال آمريكايي و برنده جايزه نوب

در گردهمايي اخير داووس است. او نسبت به فاصله فزاينده فقير و غني در 
اياالت متحده و كاپيتاليسم كرونيسم آمريكايي كه موجب شده است يك 
درصد جامعه صاحب چهل درصد ثروت كشور بشوند، هشدار داد. استيگليتز 

ا در اياالت ه بر اين باور است كه فاصله  فقير و غني و نابرابري فرصت
متحده به مراتب از ديگر كشورهاي صنعتي كاپيتاليستي فراتر است و اين 

هاي برابر و بي  برخالف تصور رايجي است كه اياالت متحده را كشور فرصت
گرا و ماركسيست نيز در  پندارد. در اين ميان نظريه پردازان چپ شمار مي

ت كنوني اياالت متحده انتقادات خود از كاپيتاليسم با برجسته كردن وضعي
در ميان » ريچارد وولف«اي در اين باب دست زده اند.  به ارائه نظريات تازه

اين نظريه پردازان جايگاه ممتازي دارد. روزنامه نيويورك تايمز از او به 
نام مي برد.  "برجسته ترين اقتصاد دان ماركسيست آمريكايي"عنوان 

هاي اخير و  ره كاپيتاليسم و بحرانهاي بسياري دربا تا كنون كتاب» وولف«
هاي بحران و برقراري عدالت اجتماعي نوشته است. از ميان اين  راه حل
دموكراسي در "و  "دمد كاپيتاليسم در آتش بحران مي"ها دو كتاب  كتاب



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ١٢٤  109ي  آرش شماره

ها و گفتگوهاي فراواني در محافل دانشگاهي و  موجب بحث "كار و عمل
به شرح نظر  "راسي در كار و عملدموك"اند. او در كتاب  آكادميك شده

ها، به مثابه تنها  خود درباره برقراري دموكراسي در محيط كار و در كارخانه
هاي كنوني و عملي كردن دموكراسي واقعي در  راه حل مقابله با بحران

پردازد. به نظر او، كاپيتاليسم برخالف نظر طرفدارانش موجب  جامعه، مي
ن را دموكراسي مي نامند در محيط كار و دموكراسي كامل نيست؛ آنچه آ

اند، وجود ندارد. او  هاي جامعه ترين ستون مهم» وولف«در اقتصاد، كه از نظر 
معتقد است كه اين دموكراسي تنها با گسترش به محيط كار  كامل 

ها به  گردد؛ و آن هم تنها از رهگذر سپردن اداره موسسات و بنگاه مي
يارات شمار اندك سهامدارن عمده و مديران كاركنان آنها و خلع يد اخت

او در  2012ي سخنراني اكتبر  منصوب آنها، شدني است. مقاله زير ترجمه
يك كنفرانس اقتصادي در شهر نيويورك است، در معرفي كتاب اخيرش به 

  ».دموكراسي در محيط كار«نام 
  مترجم
kianit@uw.edu  

  
هاي نظام كاپيتاليستي كه ما  خنانم را با شرح كوتاهي درباره ناكاميمن س

توانيم بحران اخير را با بحران  كنم. ما مي كنيم آغاز مي در آن زندگي مي
مقايسه كنيم و به بررسي آن بحران بپردازيم، چون آن بحران  1930دهه 

هم اكنون  تواند بيانگر آنچه باشد كه ما اي است كه مي تنها سنجه و نمونه
بريم. چيز جالبي كه در آن دهه رخ داد آن بود كه  در آن به سر مي

ها رشد دچار تنگنا شده و توليد تقريبأ متوقف  كاپيتاليسم پس از سال
سال.  12ها به درازا كشيد؛ بيش از  گرديد و نظام فروپاشيد. آن بحران سال

از چهار پنج اما يك تفاوت عمده در آن زمان با امروز وجود داشت: پس 
هاي بزرگ مردم واكنش نشان داده و درگير بحران  سال از بحران، توده

شدند. همان چيزي را كه اياالت متحده در آن موقع داشت و مردم به 
ها ريختند، امروز در يونان، اسپانيا، ايتاليا، و ديگر كشورها شاهديم.  خيابان

 -وزها صدها هزار نفريو در برخي ر - در آن زمان نظاهرات دهها هزار نفري
،كه چند بالك از اينجا فاصله دارد، رخ داد. تظاهرات "ميدان اتحاديه"در 

هاي پي در پي ادامه يافت. به عالوه، در آن زمان سه سازمان مختلف  هفته
ها بود.  با درگير شدن در بحران، بدان پاسخ دادند. نخست، جنبش اتحاديه

اي  كه پيش از آن عضو هيچ اتحاديه ها آمريكايي در زمان كوتاهي ميليون
ي  نام داشت؛ كنگرهسي آي او نبودند به يك اتحاديه پيوستند. اين سازمان 

واحدهاي صنعتي. اين سازمان با سازماندهي مردم خطاب به آنان گفت: 
شما در بحران اخير داغان شده ايد،كار خود را از دست داده، بازنشستگي و 

و آه در بساط نداريد. اتحاديه تنها سازماني است  انداز شما بر باد رفته، پس
كه به شما كمك خواهد كرد، بنابراين بهتر است به آن بپيونديد. و 

ها نفر پذيرفتند. دوم، گروهي از احزاب بودند كه نام سوسياليست بر  ميليون
خود داشتند؛ احزاب سوسياليستي مختلف. آنها به مردم مي گفتند كه 

ست و ما بايد يا آن را مجبور به اصالحات كرده يا حتي كاپيتاليسم خوب ني
از آن فراتر برويم. سوم، حزب كمونيست بود كه بيش و كم حرف گروه دوم 
را مي زد با كمي فشار و راديكاليسم بيشتر. اين سه سازمان نقاط مشترك 

كردند. آنها با سازماندهي  ها همكاري مي فراواني داشتند و در برخي زمينه
ها نفر به رئيس جمهور، روزولت، گفتند شما بايد به جاي نجات  نميليو
كه او در حال  -هاي بزرگ ها و شركت هاي بزرگ و كمك به كمپاني بانك

براي توده مردم كاري كنيد. اگر چنين نكنيد ما انگشت اتهام  -انجام آن بود
را به سوي شما متوجه خواهيم كرد و از مردم خواهيم خواست نظام را 

ژگون كنند. آنها علنأ انگشت خود را به سوي روسيه نشانه رفتند و گفتند وا
از آنچه چندي پيش در آنجا رخ داد عبرت بگيريد. خيال نكنيد مردم 

  توانند آن را در اينجا تكرار كنند. نمي

ها نماينده  آقاي فرانكلين روزولت پيام را شنيد. او دريافت آن سازمان 
ها  ين چه كرد؟ كاري بسيار مهم. او به نزد كورپوريشنها نفرند. بنابرا ميليون

و ثروتمندان رفت و به آنها گفت: شما بايد فورأ پول هنگفتي به من بدهيد. 
خواهم همه اين  و نه تنها بايد اين پول هنگفت را به من بدهيد، بلكه من مي

پول را صرف مدد رساني به مردم كنم. مالقات سخت و پر تنشي بود. آنها 
كردند، اما روزولت آنها را خوب مي شناخت و با برخي رابطه  الفت ميمخ

شخصي داشت. او توانست خطر را به آنها حالي كند؛ او به آنها گقت يا 
اند كه به  ها مردم نهاد من را بپذيريد يا در پشت سر من ميليون پيش

  . اگر ها هم در آنها نفوذ دارند ها و كمونيست اند و سوسياليست اعتراض آمده
نهاد بدتري به شما خواهند داد. من با پول  گوش به من ندهيد آنها پيش

شما به طريقي به مردم كمك خواهم كرد كه سابقه ندارد. اما من يك شرط 
گذارم؛ سر به سر كاپيتاليسم نگذاريد! بگذاريد صنايع بر همين  با آنها مي

مديره، كه تصميم نظامي كه هستند باقي بمانند. يعني قدرت انتخاب هيئت 
چنان در دست سهامداران عمده باقي بماند. اين  گيرنده اصلي است، هم

قسمت كاپيتاليسم را دست نخورده باقي گذاريد. ثروتمندان و صاحبان 
صنايع دو بخش شدند. بخشي از آنها استدالل روزولت را پذيرفته و به او 

د. همين بخش پيوستند. بخش ديگر به دشمنان قسم خورده او بدل گشتن
دوم بود كه پس از آن كنترل حزب جمهوريخواه را به دست گرفت. از ديگر 
سو، بخش عمده سه سازمان معترض نيز، اين راه حل را پذيرفتند. روزولت 

سالگي  65نظام تامين اجتماعي را ابداع كرد. او به آمريكائيان گفت اگر به 
د كرد. در هنگام بحران رسيديد دولت براي بقيه عمر به شما رسيدگي خواه

كس تا آن  و بيكاري دولت به شما ماهيانه كمك نقدي خواهد كرد. هيچ
زمان چنين چيزي از حكومت نشنيده بود. يك بازنشتگي همگاني دولتي. 
به مردم بگويي ديگر نگران بيكاري و بي پولي در هنگام سالمندي نباشيد. 

سر كنيد و ديگر الزم نگران آن نباشيد كه در سالمندي با غذاي گربه 
هاي خود باشيد. روزولت به زودي برنامه بيمه بيكاري را  نيست سربار بچه

نيز اعالم كرد. اگر كار خود را از دست بدهيد،دولت هر هفته براي مدتي 
. سرانجام، "روزتان به خير باد"گويد  دهد و مي طوالني يك چك به شما مي

المنفعه  گذاري در بخش هاي عاماو گفت به زودي دولت با انجام سرمايه 
  ميليون شغل تازه ايجاد خواهد كرد. 12بيش از 

ها و استقراض دولتي تامين  پول اين كارها از ماليات بر ثروتمندان و شركت
هاي مردم بحث و جدل فراواني در  گشت. به سبب فشار اجتماعي توده

آمدن از مخالفت با آن صورت نگرفت. اين اقدامات سرانجام موجب برون 
كه دولت و صاحبان  -بحران بزرگ شد بدون آنكه انقالبي صورت گيرد

و نه كشور به دامان راست افراطي و فاشيسم فرو  -صنايع از آن بيم داشتند
خاصه پس از آنچه در  -كه هم دولت و هم مردم از آن بيم داشتند -غلتد

  ايتاليا و آلمان رخ داده بود.
كس هرگز به  ته است. در آن زمان هيچاما، در اينجا نكته مهمي نهف

ها و ساز و كار و ساختار آنها گزندي نرساند و آن را مورد چون و  كورپوريشن
چرا قرار نداد. قدرت سهامداران عمده و هيئت مديره منتخب آنها دست 
نخورده باقي ماند. اين گروه قدرتمند هرگز از اصالحات روزولت راضي 

شده بود روزولت آن برنامه اصالحي را به آنها  نبودند. فشار اجتماعي موجب
كه روزولت مرد و جنگ جهاني  -1945در سال  -بقبوالند. اما چند سال بعد

دوم هم پايان گرفته بود، اين گروه فورأ دست به كار شد تا هر آنچه را 
  روزولت بافته بود رشته كند. اما چگونه آنها در اين كار موفق شدند؟

ها  عقيب و تار و مار كردن سوسياليست و كمونيستنخست، آنها به ت
دانستند چه كساني روزولت را وادار كردند تا آنچه را  پرداختند. آنها مي

ها اين همه كوچك و  بكند، كه كرد. به همين سبب است كه امروز اين گروه
ضعيف هستند. دوم، آنها به سراغ محيط كار رفته تا جنبش كارگري را نابود 

جنبش اكنون پنجاه سال است در سراشيبي سقوط است. آنها  كنند. اين
بايست  دانستند اين جنبش پايه اقدامات روزولت بود. آنها مي مي
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كردند. ما هم اكنون در  گراي طبقه گارگر را نابود مي هاي چپ سازمان
نيو "وضعيتي كه نتيجه آن است زندگي مي كنيم. آنها پس از آن برنامه 

محتوا ساخته و با گذراندن قوانين تازه حمله را شروع  يروزولت را، ب "ديل
كرده و همه نظارت و قوانين محدود كننده را لغو كردند. حتي عمليات 

هاي ضروري را براي  دولت به بخش خصوصي واگذار شد. آنها همه گام
ي مهمي در اينجا  تحكيم دوباره قدرت خويش برداشتند. اما نكته آموزنده

ها را  هاي مالي و كورپوريشن كار بنگاه و شما ساختار و سازنهفته است! اگر 
تغيير ندهيد، حتا اگر بخت با شما باشد و كاپيتاليسم بهتري ايجاد كنيد، يا 

اي  نامند كاپيتاليسمي با چهره آنطور كه برخي آن را مي
دهد، به شما  انساني،كاپيتاليسمي كه به شما هنگام پيري بازنشستگي مي

آن  -مي دهد، براي شما از بخش دولتي كار ايجاد مي كندبيمه بيكاري 
نوعي از كاپيتاليسم كه شما در صورتي كه سخت براي بدست آوردنش 

همه را از دست   -رخ داد 1930بجنگيد ميسر است، مانند آنچه در دهه 
ها را در قدرت بگذاريد كه خود مسئول  خواهيد داد هنگامي كه همان گروه

اند. چرا؟ آيا اين به سبب آنست كه آنها افراد كثيفي  ودهپديد آمدن بحران ب
هستند؟ نه، نه، اينطور نيست. در چنين ساختاري اگر شما رئيس يك 
كمپاني هستيد، وظيفه شما پول ساختن است. مقرراتي كه روزولت ايجاد 

ها بود.  ها و سودهايي از سوي شركت كرد موانعي بر راه ساختن چنان پول
هاي  د برآمدند تا اين موانع را بردارند و از پرداخت مالياتها در صد شركت

ها را براي گسترش كمپاني خود الزم دارند.  باال معاف گردند. آنها آن پول
خواهد؛ همه آن موانع را  بنابراين آنها همان را كردند كه سيستم از آنها مي

رابري، بي عدالتي، ناب هاي پي در پي، بي خنثي سازند. اگر قرار است بحران
ها از سوي كاپيتاليسم را براي  ثباتي اساسي، و تلف كردن منابع و انسان

شود تنها مقرراتي يا مالياتي وضع كرد و همه  هميشه حل و فصل كرد، نمي
چيز را به حال خود گذاشت. بايد  تكليف موسسات تصميم گيرنده را تعيين 

نهاد من اين  .  پيشكرد؛ چون اگر چنين نشود برنده مبارزه نخواهيد بود
ها بر اساس  ها و موسسات تجاري و شركت است: ما بايد روشي را كه بنگاه

اند، تغيير دهيم. روشي را كه بر اساس آن يك يا  آن سازمان بندي شده
چند سهامدار با مالكيت بر بخش عمده يا مهمي از يك شركت و موسسه از 

وند  بايد تغيير داد. ش قدرت تعيين و تعويض هيئت مديره برخوردار مي
كه اكثريت  گيري در باره همه چيز در حالي اي با قدرت تصميم هيئت مديره

وسيع كارگران و كاركنان بدون اختيار بايد با آن بسوزند و بسازند. نبايد 
براي ده سال مبارزه كرد تا قوانين و مقراراتي برقرار شود و بعدأ صاحبان 

ها  ا را ملغي ساخته و مردم براي دههها دوباره بعد از چندي آنه شركت
دوباره مبارزه كنند تا آنها را برقرار سازند. اين بي معني است.  اگر اين كار 

ها بي فايده است. نبايد گفت اين كار سخت و ناشدني  را نكنيم تمام تالش
گير همه ماست حاصل آن  است. بحران و مشكالتي كه هم اكنون دامن

م اين تغيير اساسي را انجام ندادند. وضع كنوني است كه در دهه سي، مرد
  ما از آن موقع بدتر است.

ها بايد بوسيله اكثريت كاركنان آنها و به  لپ كالم اينكه مؤسسات و كمپاني 
ها راجع به توليد و  اي دموكراتيك اداره شوند. تمام تصميم گيري شيوه

شود.  ه گرفته ميتوزيع و سود و زيان بوسيله كارگران و كاركنان هر موسس
ها خواهد بود بلكه  ها و نابرابري ثباتي به نظر من اين شيوه نه تنها راه حل بي

اين روش مسائل و ناكارائي سوسياليسم كالسيك را هم حل خواهد كرد. 
بگذاريد من به  سرعت مروري بر سوسياليسم كالسيك داشته باشم. اتحاد 

خواهند بر  . آنها گفتند كه مياي است. آنها چه كردند شوروي مثال برجسته
مالكيت خصوصي بر وسايل توليد پايان دهند و مالكيت عمومي را جايگزين 
آن سازند. يعني دولت به نمايندگي جامعه توليد را اداره كند. آنها، 

گذاريم بازار تعيين كند هر كس چه بدست آورد و  چنين،گفتند ما نمي هم
سيله برنامه ريزي دولتي، به جاي برنامه چه سهمي ببرد. اين كار قرار بود بو

  ريزي بر اساس بازار، انجام شود. اين همان كاري بود كه نه تنها انقالب 

  
  

  
  

روسيه انجام داد بلكه انقالب چين و كوبا و غيره هم به همان راه رفتند. 
كاش وقت داشتم تا توضيح كامل  آنها، اما، چه كردند؟ بسيار كار كردند، اي

خواهم به نكته مركزي در اينجا اشاره كنم. آن نظامي كه  اما، مي بدهم. من
آنها ايجاد كردند ضعف و مسائل جدي و مهمي داشت. نخست، آن انقالبات 

ي منتخب  ها را تغيير ندادند. هيئت مديره ساختار موسسات و شركت
سهامدارن خصوصي از ميان رفت. اما كميسرها و مقامات منصوب حكومت 

آمدند و از  گرفت. كارگران اما، مانند سابق  به سر كار ميجاي آن را 
اختياري درباره نحوه توليد و توزيع سود و غيره برخوردار نبودند و همه 
قدرت تصميم گيري در اختيار نمايندگان حكومت بود. بنابراين، در اين 

اي را در دست عده  ها نيز مانند نظام كاپيتاليسم قدرت خيره كننده نظام
ودي، و در اين جا دولت، متمركز كردند. معلوم است كه اگر مردم محد

هاي متشكل نداشته باشند چنين  حواسشان كامأل جمع نباشد و سازمان
تمركز قدرتي موجب پشيماني آنها خواهد شد،كه در آن كشورها شد. همه 

دانيم اتحاد شوروي نه بوسيله حمله خارجي بلكه با فشار داخلي و  مي
داخلي سيستم، متالشي شد و چين نيز كامأل در حال دگرگوني هاي  تناقص

و كوبا نيز با مشكالت خود دست به گريبان است. بنابراين، تنها راه دگرگون 
ها به نحوي است كه كارگران و  ها و شركت كردن ساختار و ساز و كار بنگاه

معه اي به جا كاركنان آن واحدها آن را اداره كنند. اين روش، قدرت سياسي
دهد كه قدرت دولت را خنثي خواهد ساخت. در چنين نظامي  و مردم مي

تنها راهي كه براي بقاي حكومت مي ماند گرفتن ماليات از واحدهاي 
توليدي و بازرگاني خواهد بود كه در اختيار كاركنان بوده و بوسيله آنها اداره 

دهد. اين تنها  خواهد انجام تواند هر چه مي گردند. بنابراين، حكومت نمي مي
راه اساسي است تا مانع تمركز قدرت در باال شده و از تنش و درگيري در 

هاي  اي است كه هم ناكامي محيط كار و توليد جلوگيري كند. اين گزينه
هاي سوسياليسم كالسيك قرن  كند و هم ناكامي كاپيتاليسم را درمان مي
درمان خواهد ساخت.  گزيني كاپيتاليسم آمده بود، بيستم را كه براي جاي

اين ايده نوين همان نماد سوسياليسم قرن بيستم است كه نه بر اساس 
برنامه ريزي متمركز دولتي بلكه بر اساس حاكميت كارگران و كاركنان بر 

  سرنوشت خود خواهند بود.
به راستي اين چگونه نظامي خواهد شد؟ بگذار من چند مثال جالب بزنم.  

اي توليدي و بازرگاني بدست كاركنان آن اداره مي بياييد فرض كنيم واحده
شود، آيا در آن صورت آنها دور هم جمع خواهند شد تا تصميم بگيرند 

اي از همكاران خود را بيكار كنند و آن را  واحدي را در اينجا ببندند و عده
مثأل در چين يا كشور ارزان ديگري باز كنند تا كمي سود بيشتر ايجاد 

ن است. مثال ديگر؛ آيا در چنين نظامي كه بدست كاركنان كنند. غير ممك
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اداره مي شود ممكن است دست به توليد محصولي زد كه كمي سودآورتر 
است اما تأثيرات مخرب جانبي بر محثط زيست يا بر سالمتي كاركنان 
دارد؟ در حالي كه اگر واحدها بدست عده قليلي سهامدار كه مثأل در 

اره شود آنها قطعأ بدون توجه به اين آثار مخرب براي اند، اد نيويرك نشسته
تر؛ آيا فكر مي كنيد اگر  سود بيشتر چنين كاري خواهند كرد. و مثال مهم

كه  كاركنان در موقعيت تصميم گيري باشند اجازه خواهند داد تا در حالي
كه روسا با تصميمات نابخردانه  كنند و در حالي خود با سختي گذران مي

هاي چندين ميليون دالري به مديران  اند، هر سال پاداش ن آفريدهخود بحرا
تر  درجه اول پرداخت شود؟ قطعأ آنها سود بدست آمده را بسيار عادالنه

تقسيم خواهند كرد. برخي البته، بيشتر خواهند گرفت و برخي كمتر، اما 
دهند درحالي كه برخي  ميليون دالر در سال حقوق نمي 25آنها به برخي 

گر را بيكار كنند يا به برخي ديگر هيچ ندهند. اين تنها راه حل نابرابري دي
اي است كه امروز در اياالت متحده وجود دارد و موجب  شديد و كم سابقه
  هاي فراوان اخير شده است. انتقادات و شكايت

گويند: براي  مخالفان اين ايده به نكات چندي اشاره كرده اند؛ از جمله مي
مدير يك موسسه بود شما نيازمند افراد ورزيده و آموزش  اينكه بتوان

اي مانند هاروارد و پرينستون و  هاي برجسته اي هستيد كه در دانشگاه ديده
هاي كوچك در شهرهاي كوچك،  مشابه آن تحصيل كرده باشند نه در كالج

ها و كارخانجات  گويند كه توده كاركنان توانايي و قابليت اداره شركت يا مي
ها پيش نيز  هاي كهنه هستند. قرن ها اما، همان ايده ندارند. اين ايده را

هنگامي كه مردم بر ضد شاهان، تزارها، امپراطورها، و سالطين شوريدند، 
ها، خطاب به مردم  كاران آن دوران، با پناه بردن به همين ايده محافظه

خواهيد  ايد؟ اگر سلطان و شاه نباشد چگونه مي گفتند: مگر ديوانه شده
توان كشور  دوز كه نمي بند، رعيت، و پينه كشور را اداره كنيد؟ با گروهي نعل

توانيم كشور را  گفتند ما نمي اداره كرد. مانند امروز، مدافعان نظم كهنه مي
به افراد معمولي و تحصيل نكرده بسپاريم. مردم اما، به آن سخنان گوش 

كه در آن  - ا همان دموكراسي رانسپردند و با تغيير نظام كهنه نظم تازه ي
بنيان نهادند. و   -حق رأي براي همه افراد به طور مساوي وجود دارد

همانطور كه ديديم جامعه هم از هم نپاشيد و تمدن بشر هم متوقف نشد. 
معلوم شد تمام آن سخنان درباره ناتواني توده مردم براي حاكميت بر 

  است. سرنوشت خويش و اداره حكومت، مزخرف بوده
ناتواني كارگران و كاركنان براي اداره محيط كار و موسسات نيز، درست 

كنيد افرادي كه  ي كهنه است.  شما فكر مي مانند همان ايده احمقانه
كنند همه مدير و كاردان مادرزاد بودند؟  هاي بزرگ آمريكا را اداره مي بنگاه

ي براي تربيت كردن چنين هاي آموزش ها و برنامه نه. اما انواع كالج و دانشگاه
دانسته است.  داند نمي كس مادرزادي آنچه را كه مي افرادي وجود دارد. هيچ

كه فرصت آن را در اختيار  گيرند و كارگران نيز هنگامي همه آن را ياد مي
ها به شما  التحصيل داشته باشند، چنين خواهند كرد. تازه بيشتر فارغ

ك تحصيلي نبوده است كه مدير خواهند گفت آنها تنها به خاطر مدر
ي خوب [پارتي] هم بسيار مهم بوده  اند بلكه رابطه اند يا پيشرفت كرده شده

ها را سازمان داد كه در  توان چنان مؤسسات و شركت است. به عالوه، مي
خالل كار براي افرادي كه نيازي به مهارت بيشتر دارند فرصت تحصيل و 

افرادي باشند تا آنها را تعليم دهند. براي  فراگيري فراهم شود و همواره نيز
بسياري، كار و آموزش در هم تنيده خواهد شد. و آموزش و كارايي و شادي 

كنند در  به مراتب بيشتر خواهد شد چون كاركنان در حالي كه كار مي
همان حال در اداره محيط كار مشاركت داشته و در عين حال فرصت بروز 

  .قابليت هاي خود را دارند
گروهي ديگر در مخالفت با اين نظر مي گويند: اين سيستم ممكن است  

هاي كوچك با پنج يا ده نفر نيروي  ها و شركت موفق باشد اما تنها در بنگاه
هاي تعاوني كه وجود  كار و نه بيشتر. براي همين است كه بيشتر شركت

دارم. دارند واحدهاي كوچك هستند. من از قضا اين دليل را بسيار دوست 

پاسخ اين نظراما، تاريخ كاپيتاليسم است. كاپيتاليسم از دل نظامي ديگر در 
اروپا بيرون آمد كه فئوداليسم نام داشت. هنگامي كه كاپيتاليسم آغاز به 
نشو و نما كرد، از واحدهاي بسيار كوچك شروع شد. آنها در برابر واحدهاي 

كردند، بسيار  ر آن كار ميبزرگ فئودالي،كه صدها و هزاران سرو يا رعيت د
دار با دو سه، يا چهار كارگر شروع كرد. حدس  كوچك بودند؛ يك سرمايه

بزن چه شد؟ با كوچك آغاز شد اما به سرعت رشد كرد و به واحدهاي 
كنند اين ايده نشدني است. بگذار  بزرگ تبديل شدند. چرا برخي فكر مي

بيش از پنجاه سال است  در اسپانياكورپوريشنِ موندرآگون مثالي بزنم. 
هزار نيروي  120كه با همين نظم مشاركتي اداره مي شود و اكنون داراي 

كار است. آنها با شش نفر و يك كشيش در شمال اسپانيا آغاز كردند. شش 
رسيد. آنها اما، اكنون بزرگترين  نفر و يك كشيش آغاز جالبي به نظر نمي
  كل كشور هستند. كورپوريشن در شمال اسپانيا و هفتمين در

گويد: بلي چنين موسسات مشاركتي ممكن است و  نظر مخالف ديگري مي 
گاه خوب هم هستند و كاركنان با هم صميمي خواهند بود، اما چنين 

ها و موسسات كاپيتاليستي نخواهند  گاه قادر به رقابت با بنگاه مؤسساتي هيچ
دانيد كه در يك  بود. اما اين كامأل برخالف واقعيت است. همه شما مي

موسسه كاپيتاليستي به سبب بي عالقگي كاركنان و به سبب آنكه آنها در 
سود شريك نيستند،كمتر دلسوزي و مراقبت در نگهداري موسسه و اموال 
آن وجود خواهدداشت. بر طبق آمار موجود بزركترين منبع دزدي و 

يان خود هاي آمريكايي، دروني و از م خرابكاري و حيف و ميل در شركت
دهند كه  كاركنان است. مثأل، كاركنان اين موسسات هيچگاه اهميتي نمي

را   ها خاموش يا روشن است يا مواد اوليه هنگام ترك محل كار خود چراغ
كنند. برخالف آن، در بنگاهي كه كاركنان آن بطور  چگونه مصرف مي

بسيار  ،گيرند مشاركتي آن را اداره كرده و درباره سود و توليد آن تصميم مي
بيشتر احساس مسوليت خواهند كرد تا از آن مراقبت كرده و هزينه ها را 

اي را خريد بهتر از آن  گوييم اگر كسي خانه كاهش دهند. همانطوري كه مي
اي. به همان سبب كاركناني كه  مراقبت خواهد كرد تا از يك خانه اجاره

ن بهتر مراقبت خواهند احساس مالكيت درباره واحد توليدي خود دارند از آ
خواهد سودهاي هنگفت  چنين، نظام مشاركتي توليد چون نمي كرد. هم

هاي چند ميليوني به  ها و پاداش داران عمده كند و حقوق نصيب سهام
مديران بدهد، خواهد توانست محصوالت و خدمات خود را با بهاي بهتري 

  واهد بود.عرضه كند. بنابراين، از قدرت رقابت بهتري برخوردار خ
قانون آهنيني دارد؛ هر شركت و بنگاه  موندراگوننكته ديگر، شركت  

فرعي در درون اين كورپوريشن بايد در داخل نظام كاپيتاليستي اسپانيا 
چيزي را از واحد ديگر  موندراگونبتواند رقابت كند. هيچ واحدي از 

زار بخش توانند آن را به بهاي كمتري از با نخواهد خريد مادامي كه مي
خصوصي بخرند. بنابراين، هركسي در درون اين نظام بايد قادر به رقابت 
باشد. و آنها از عهده آن برآمدند و به همين سبب از واحدي شش نفره به 

  واحدي با يكصد و بيست هزار نيروي كار بدل شده اند.
شيريني پزي به نام  -در سانفرانسيسكو گروهي مركب از شش نانوايي

وجود دارد كه همه آنها به وسيله تعاوني كاركنان آنها اداره و ي آريزمند
را در  موندراگونرا هم از نام كشيشي كه آريزمندي  شود. نام مالكيت مي

اند. اين گروه محصوالت خود را به بهاي  شمال ايتاليا تأسيس كرد، وام گرفته
كنون به شش كنند. آنها با يك شعبه آغاز كردند و ا بسيار رقابتي عرضه مي

اند. بنابراين، اين طرح شدني و قادر به رقابت و رشد است. اين  رسيده
هاي  گرايش هم اكنون در سيلكون والي كاليفرنيا در ميان كاركنان كمپاني

بزرگ ارتباطات و كامپيوتر در حال رشد است. بنا بر گزارشات، هر سال 
ها، با جدا شدن  تها و متخصصين شاغل در اين شرك ها نفر از تكنيسين ده

از آنها دور هم جمع شده و با تشكيل شركت تعاوني خود و با انتقال ابزار 
هاي كوچك كار، به  هاي خود يا محل كار خود مانند لپ تاپ و غيره به خانه

نوآوري و عرضه توليدات و خدمات خود، مانند نرم افزارهاي جديد، 
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هايي براي آنها بسيار رضايت  يپردازند. به گفته آنها، كار در چنين تعاون مي
تر است چون آنها آزادي و خالقيت و قدرت ابتكار بيشتري دارند. آنها  بخش
شود، هر لباسي بخواهيم  گويند در اين سيستم كارها بهتر تقسيم مي مي
پوشيم، روابط بين كاركنان بهتر است و كاركنان در خوردن، نوشيدن،  مي

ي برخورداراند كه با مقررات دست و پوشيدن، و كشيدن از آزادي بيشتر
پاگير و بوروكراتيك محدود نشده است. سرانجام، آنها به نكته بسيار مهم و 

هاي، كوچك  هاي تعاوني كنند: ما با همين شركت موثري اشاره مي
كه با آنها  ايم. من هنگامي آوردهايي بسيار نوين و با اهميت داشته دست

مي دانيد "كار آنها را ديدم به آنها گفتم مواجه شدم و دستاوردها و شيوه 
ها و اختراعات خود را چه بناميد، شما  ايد؟ مهم نيست شما نوآوري چه كرده

ايد!  در عمل آنچه را كه رؤياي كارل ماركس بود، جامه عمل پوشانده
. اين البته بسياري از آنها را ناراحت "كه او خود نيست تا ببيند درحالي

ت كار آنها است و براي همين من از كار آنها به عنوان كند. اما واقعي مي
دهد كه اگر شما در همين  ها نشان مي كنم. اين مثال مثال استفاده مي

اياالت متحده به كارگران و كاركنان اين اختيار و گزينه را بدهيد تا ميان 
كار در يك كمپاني كه بر اساس سلسله مراتب بوروكراتيك و كاپيتاليستي 

شود يا كار در يك كمپاني كه بر اساس نظام تعاوني كاركنان با  مياداره 
گردد، يكي را انتخاب كنند، قطعأ كار در دومي  حقوق انساني برابر اداره مي

ها به خودي خود در اختيار  را انتخاب خواهند كرد. البته اين اجازه و گزينه
ر دموكراسي شود. البته د كارگران و كاركنان اياالت متحده گذاشته نمي

خمير دندان مختلف در سوپر ماركت  26كنوني ما اختيار داريم تا از ميان 
يكي را به دلخواه انتخاب كنيم. در اين دموكراسي اما، اين اختيار به 

شود تا از دو گزينه مختلف در ساز و  ها كارگر و كاركنان داده نمي ميليون
  دلخواه انتخاب كنند. كار و سيستم واحدهاي توليد و خدمات يكي را به 

آمار و گزارشات متعدد از وضعيت كنوني در اياالت متحده و تعداد رو به 
دهد كه در صورت تسهيل  هاي تعاوني كوچك نشان مي رشد شركت

اندازهاي كوچك  ها و پس هايي كه مردم بتوانند با گردهم آوردن پول راه
پيتاليستي فراتر هاي تعاوني تأسيس كرده و از سيستم كا خود چنين شركت

رفته و آن را به چالش بكشند، اين گرايش به سرعت فراگير خواهد شد. 
يادگيري از تجربيات تعاوني در كشور هاي ديگر يكي از راههايي است كه 

  به تقويت و رشد اين سيستم مشاركتي مدد خواهد كرد.
بنام  در ايتاليا، قانوني 1985بگذاريد مثال ديگري از اروپا بياورم: سال  

(نام عضوي از كنگره كه مبتكر اين قانون بود) تصويب شد كه بر ماركورا 
تواند يا  اساس آن اگر كسي از كار بيكار شد دو گزينه خواهد داشت. او مي
مانند  –براي مدتي پولي بابت بيمه بيكاري به صورت هفتگي دريافت كند 

بلغ كلي معادل دو يا، به جاي آن، يك م - آنچه در اياالت متحده وجود دارد
يا سه سال بيمه بيكاري را يك جا دريافت كند با دو شرط: نخست آنكه تا 
پايان عمر از دولت بيمه بيكاري دريافت نكند. (در اياالت متحده ما اين 
گزينه دوم را نداريم، چون در اينجا مشهور است كه هر كس آزادي و 

اين گزينه را انتخاب كرد هاي كامل دارد!!!) شرط دوم آنكه فردي كه  گزينه
بايد دست كم نه نفر ديگر پيدا كند، كه مانند او حاضرند با بدست آوردن 
معادل بيمه بيكاري خود به طور يكجا، آن را روي هم گذاشته و بنگاهي 
تعاوني ايجاد كنند كه در آن كاركنان بر اساس سيستم مشاركتي اداره 

اين طرح بر اين نظر هستند كه كننده خواهند بود. جالب است كه مدافعان 
كاركنان در چنين شركت هاي تعاوني پنج بار بيشتر دقت و تالش در كار 
خواهند كرد تا در شركتي كه با مالكيت خصوصي اداره مي شود. به همين 

گيري داشته است.  ها و كالكتيوها در ايتاليا افزايش چشم سبب شمار تعاوني
نيم آنها را ايجاد كرده و گسترش دهيم. توا بنابراين،در اينجا نيز ما مي

نهاد ديگر اين است كه از دولت و قانون گذاران بخواهيم تا با گذراندن  پيش
هاي تعاوني مشاركتي تأسيس گردد تا با كمك به  قانون، اداره شركت

  توانيم  چنين، ما مي ها مدد رساند. هم كاركنان به ايجاد و رشد اين شركت

  

  
  

كه از توليد كنندگان و بازرگانان و توزيع كنندگان بخواهد  مقرراتي بخواهيم
با برچسب بر كاال معلوم كنند آن محصول يا سرويس خاص از سوي بخش 

هاي  خصوصي و كاپيتاليستي بوده است يا از سوي كالكتيوها و شركت
مشاركتي، تا معلوم شود مردم و مصرف كنندگان از كدام يك بيشتر 

توانيم ادعا كنيم آزادي  اگر اين گونه شود ما مياستقبال خواهند كرد. 
اختيار داريم و دموكراسي واقعي و در همه امور است، هم آنچه ما درباره آن 

  دهيم اما در عمل از آن بي بهره هستيم. زياد داد سخن مي
من مي خواهم مطمئن شوم اين نكته را به روشني كامل بيان  -سرانجام  

ركتي و سيستمي كه در آن محيط كار و توليد آوردن سيستم مشا -كنم مي
شود به اياالت متحده، يك اقدام تاريخي خواهد  بوسيله كاركنان آن اداره مي

سال پيش آغاز كرديم  300بود. چون با اين كار ما انقالبي را كه نزديك  
كامل خواهيم كرد. هنگامي كه ما بر ضد سلطنت مطلقه اروپا شوريديم يك 

شتناك رخ داد. ما بر آن بوديم تا دموكراسي را به محل اتفاق تلخ و وح
زندگي خود، به شهرها، و به كشورهاي خويش بياوريم، سيستم رأي گيري 
را بوجود آوريم تا بوسيله آن قدرت را به مردم دهيم. ما توانستيم 

هايي از جامعه اعمال كنيم. ما اما، هرگز دموكراسي  دموكراسي را در بخش
ها را به حال  ها و كمپاني قتصادي خود تعميم نداديم. ما بنگاهرا به سيستم ا

داران و مديران عمده، مانند  خود گذاشتيم تا در آنها شمار اندكي از سهام
شاهان در نظام سابق، بتوانند هر تصميمي بگيرند. بقيه ما تنها قادر به ادامه 

گيرد تا  مي زندگي بوديم. بنا به اراده آنها، اگر اين گروه اندك تصميم
ايم. اگر آنها  كارخانه را ببندند، ما شغل خود را در يك آن از دست داده

اي را مورد استفاده قرار دهند  تصميم گرفتند تكنولوژي آلوده كننده
سالمتي ما در يك آن بر باد رفته است. اگر آنها تصميم گرفتند تا سود را 

ر چشم بر هم زدني بر بين گروهي اندك تقسيم كنند تعادل ما در جامعه د
ايم با همي اين تصميمات بسازيم درحاليكه در  باد رفته است. ما مجبور بوده

ايم. كاپيتاليسم به مثابه  هيچ كدام از اين تصميم گيريها مشاركت نداشته
ها به شدت و به طور بنيادي  ها و كمپاني يك شيوه سازمان دادن بنگاه

اگر شما به دموكراسي نه در حرف غيردموكراتيك بوده و هست. بنابراين 
بلكه در عمل متعهد هستيد، با كاپيتاليسم مسئله خواهيد داشت، و بايد 
درباره سيستم مشاركتي، كه در آن كاركنان اداره كننده و تصميم گيرنده 

اي كه سرانجام دموكراسي را به محيط كار و  خواهند بود، به مثابه شيوه
  و درباره آن بيانديشيد.اقتصاد خواهد آورد، نگاه كنيد 

محيط كار و آماده شدن براي كار بيشترين وقت ما را به خود اختصاص 
  دهند. اگر قرار است به دموكراسي متعهد باشيم و محيط كار را از آن  مي

مستثنا كنيم ،چيزي از آن دموكراسي باقي نخواهد ماند. براي همين است 
دانيم اغلب  خواهند و مي چه ميكه ما ميدانيم اكثريت مردم اياالت متحده 
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شوند. مثأل، ما مي دانيم بر اساس  از سوي سيساستمداران ناديده گرفته مي
ها اغلب مردم خواهان باقي ماندن ارتش در ا فغانستان نيستند  نظر سنجي

نشيني از عراق  ها پيش خواستار عقب اما ما هنوز آنجا هستيم. اكثريت، مدت
نجا هستيم، اغلب مردم خواستار توزيع بهتر ثروت بودند، ما هنوز به نوعي آ

تري درباره ماليات و خدمات درماني هستند، اما چه كسي  و قوانين عادالنه
دهد! و ما مي دانيم چرا اينگونه است. ما مي دانيم كه اگر  اهميت مي

سيستمي سياسي دموكراتيكي داشته باشيم كه بر اساس يك سيستم 
نا شده و استوار باشد به برنده شدن و دست باال اقتصادي غير دموكراتيك ب

داشتن آن سيستم اقتصادي منجر خواهد شد. پول و ثروت، آن سيستم 
سياسي را خواهد خريد تا مطمئن گردد سيستم سياسي به طور 
دموكراتيك عمل نكند؛ چون اگر دموكراتيك عمل كند ما مردم قدرت 

اعادالنه اقتصادي را خنثي سياسي خود را بكار خواهيم گرفت تا سيستم ن
سازيم. اگر اقتصاد شمار اندكي را سوپر ثروتمند كرد و اكثريت را فقير، در 
سيستم دموكراتيك آن غير قابل تحمل خواهد بود، همانگونه كه در بحران 

ها پيش اين را  مردم شوريدند و تحمل نكردند. ثروتمندان سال 1930دهه 
دهند. آنها پول و موقعيت خود را به كار دريافتند و كوشيدند آن را تغيير 

گرفتند تا سياست را به چنگ آورند. براي دموكراتيزه كردن اقتصاد بايد 
ها را دموكراتيزه كرد. اگر چنين نكنيم تعهد به دموكراسي  ها و كمپاني بنگاه

آنچنان بي معني خواهد بود و دموكراسي آنچنان تهي خواهد بود كه ما هم 
شكل دارد اما محتوايي در كار نيست. من البته، اكنون اكنون شاهديم، 

ها پيش است. اما  اميدوارتر از پيش هستم. پيام من همان پيام سال
گيري بوده اند و بر شور و شوق  شنوندگان اين پيام در حال افزايش چشم

آنها هم افزوده شده است. چيزي در اياالت متحده در حال تحول است كه 
 1960ام. بسيار بهتر از آنچه در دهه  ر خويش نديدهمن تا كنون در عم

اتفاق افتاد. پس دلسرد و نا اميد نشويد. چيزي در حال شدن است كه هر 
 هاي طوالني رخ مي دهد. كشور در حال تغيير است. بار تنها پس از سال

  از وقت شما سپاسگزارم. 
kianit@uw.edu   
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  آسيب شناسيِ
  جنبش كارگري ايران

  به بهانه دوازده سئوال آرش  
  

  بهروز فراهاني
  

با طرح دوازده سئوال به گفتگو با فعالين كارگري از ، 107آرش در شماره 
فعالين "تا  "سازمان فدائيان اكثريت "هاي مختلف مدعي چپ، از طيف

دهد كه در  هاي اين فعاالن به ما اجازه مي سي پاسخنشست. برر "كارمزدي
هاي جنبش كارگري و  باره نگرش موجود در چپ ايران نسبت به اولويت

  چگونگي سازماندهي آن برداشت روشني داشته باشيم.
در مورد تركيب فعاالن كارگري مورد خطاب ذكر يكي دو نكته ضروري 

ه حزب حكمتيست تعلق فعال كارگري سه تن ب 17است . يكي اينكه از 
دارند و اين اساساً قابل درك نيست! چرا كه اين حزب به هيچ وجه داراي 
يك چنين وزن باالئي در جنبش كارگري كمونيستي ايران نيست و در 
ضمن يكي از آنان (محمد فتاحي) در البالي اعالم نظرات، تسويه حساب 

 –هاي چپ ايران تمام احزاب و سازمان"كند:  سنگيني با ديگر احزاب مي
به همراه بخشي از احزاب سياسي راست ايران  – به جز حزب حكمتيست

در درون جنبش سبز تقالي بي ثمري را سازمان دادند تا كارگر را ضميمه 
  )157(ص.  "طبقه متوسط كرده...

بگذاريد سر راست بگويم كه اين نكته چيزي جز اتهام بر اكثريت  
ين در ادامه يك سنت ناپسند در اين هاي چپ ايران نيست و ا سازمان

زنند. آقاي فتاحي در پاسخ سئوال پنجم  گرايش است كه بي محابا بهتان مي
نهادهاي همبستگي با جنبش "المللي،  نيز  ضمن قدرداني از اتحاد بين

كند  متهم مي "پليسي و امنيتي "را به اقدامات  "خارج از كشور -كارگري 
 108ان شكني هم از اين نهادها در آرش (كه البته جواب مستدل و دند

توان جدي گرفت و از او براي اظهار  دريافت كرد!). اما آيا چنين كسي را مي
ي مهمي دعوت كرد آنهم در شرايطي كه كسان  نظردر باره چنين مسئله

 ديگري نيز ازاين حزب وجود دارند؟ اين البته يك انتقاد دوستانه از آرش
  شخص ارزيابي نادرستي داشته است.  است كه در مورد اين(*) 
كه بگذريم نكته ديگر اينست كه جاي طرفداران كار قانوني در اين  از اين

آرش خالي است! البته اين خيلي هم تصادفي نيست چرا كه  "ويژه نامه"
گرايش قانوني گرائي در جنبش كارگري در شرايط دشوار سركوب امروزي 

نداشته  "در چهارچوب قانون"خدمات خود  گونه فضائي براي ارائه ايران هيچ
طرفدار  "خالف كاران"و قطعاً نيز حاضر به قرارگرفتن دريك مجموعه با 

  نيست. ايجاد نهادهاي مستقل كارگري
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ترين عامل  به عنوان مقدمه بايد گفت كه تقريباً همه پاسخ دهندگان، اصلي
و اقدامات  و مانع سازماندهي كارگران ايران را در درجه باالي سركوب

ذهنيت چپ و "ها كه  پليسي و امنيتي ميدانند، به جز حكمتيست
دانند . اما در ريشه يابي پاسخي به اين كه،  ترين عامل مي را مهم "كارگران

هاي فاشيستي، جنبش كارگري اسپانيا  ترين سركوب مثال، چطور در سنگين
كه كارگران  شود و يا اينكه چگونه است هاي خود مي موفق به حفظ سازمان

توانند زير سرنيزه آپارتايد بزرگترين  سياه در آفريقاي جنوبي، مي
اي در مبارزه عليه  هاي كارگري را بنا كرده و نقش تعيين كننده اتحاديه

(كميته  "راه كارگر"رژيم آپارتايد بازي كنند. در اين مورد تذكر دو گرايش 
هاي توليدي و غلبه مركزي و هئيت اجرائي) در باره بافت و ساخت واحد

هاي كوچك زير ده نفر كه اقدامات فعاالن كارگري را بسيار دشوار  كارگاه
گذارد ، تذكري  كرده و دست كارفرما را در اخراج كارگران مبارز باز مي

بجاست. از طرف ديگر، همانطور كه تقريباً همه پاسخ دهندگان به آن اشاره 
رخورد فرقه گرايانه به فعاليت در هاي چپ و ب اند، بي سياستي سازمان كرده

درون جنبش كارگري يكي ديگر از موانع كار سوسياليستي است. در واقع 
ها هيچ درسي از كار فاجعه بار اعضاي  رسد كه برخي از گروه هم به نظر مي

خود در دهه شصت كه به جاي ايجاد تشكل مشترك عمالً به شقه كردن 
خود در بين فعاالن  "هاي هوادار گروه "جنبش كارگري از طريق ايجاد 

كارگري كمر همت بستند، نگرفته و باز تحت لواي لزوم كار سياسي در 
اي، كه به خودي خود امريست كامالً درست و در واقع خط  جنبش اتحاديه

اي سوسياليستي را  قرمز ميان سنديكاليسم رفرميستي و كار اتحاديه
اي را كه  هاي كارگري د تشكلدهد، باز هم امر مقابله با ايجا تشكيل مي

برند. فعاالن  اند، به پيش مي مطابق الگوي مورد نظر آنها تشكيل نشده
  جنبش كارمزدي در اين مورد يك نمونه افراطي هستند. 

هاي جديد و جاري در ميان چپ  نكته ديگر اين است كه جاي بحث
هاي  كارگري كشورهاي ديگر و نظريه پردازان سوسياليست خارجي در پاسخ

 "اتحاديه هاي اجتماعي"دوستان ما خالي است و در اين مورد طرح ضمني 
كند.   از جانب كميته مركزي راه كارگر يك استثناست كه قاعده را تائيد مي

تو گوئي مسئله سازماندهي جنبش كارگري فقط در ايران مطرح است و 
ه نئو اي در شرايط جهاني شدن سرماي هاي اتحاديه هاي آشكار جنبش ضعف

  گيرد . اي صورت نمي ليبرالي از چشم ديگران پنهان مانده و هيچ مباحثه
هاي اجتماعي در پرتو جهاني شدن و  اتفاقا مسئله تجديد آرايش جنبش 

اشغال وال "،  "برآشوبيدگان"بروز اشكال جديد سازماندهي از نوع 
ائل و مبارزات سنگيني كه در آمريكاي التين در جريان است، مس "استريت

توان از آنها بهره برد. آراي ارنست  پر اهميتي را مطرح كرده اند كه مي
اي، نظرات امانوئل والرشتاين، برنارد  مندل در مورد جايگاه جنبش اتحاديه

كاسن، مايكل آلبرت، ريچارد هايمن، جان كلي، توني كليف ، و ماريو تلو، 
ند در ادبيات چپ ما هائي در بين انبوه نظرات مطرح شده هست كه تنها مثال

هاي دوستان نيز منعكس نيست به اين  شود و اين در پاسخ خيلي ديده نمي
  شود .      اي مطرح نمي معنا كه طرح تازه

و اما به نكته اصلي مورد نظر خود به پردازيم و پيش از پرداختن به 
اندازيم تا سايه  غائب مي "قانون گرايان  "گرايشات ديگر ابتدا نگاهي به 

  هاي ديگر گرايشات را بهتر بازبتابيم. روشن
بايد يادآور شويم كه قانون كار جمهوري اسالمي براي اجرائي كردن اصل 

هاي آن خطوط قرمز آشكار و  و تبصره 130) در ماده 1قانون اساسي ( 26
بي تفسيري را ترسيم كرده است كه، در راستاي تالش سيستماتيك براي 

اي  نهادهاي كارگري، امكان كار قانوني اتحاديه اسالمي كردن –ايدئولوژيك 
بخشد.  را بكلي مسدود كرده و به هر اقدام مستقلي خصلت غير قانوني مي

فعال كارگري معتقد  تا هنگامي كه اين قانون كار پا برجاست از يك طرف،
امنيتي شوراهاي  –اي جز پيوستن به نهادهاي پليسي  به كار قانوني، چاره

هر كارگري كه در صدد خانه كارگر ندارد و از طرف ديگر  اسالمي كار يا

ايجاد تشكيالت مستقل خود، به هر شكل و با هر مضموني مثال 
اي، شورائي يا صنفي، باشد عمال دست به اقدام سياسي زده  اتحاديه

. شدت عمل است چرا كه قانون موجود را زير سئوال برده است
اقدام "لين مستقل كارگري كه تا حد مقامات دولتي ايران در قبال اين فعا

شود، از همين جا ناشي  براي آنان اقامه جرم مي "بر عليه امنيت ملي
 –شود. بعلت خصلت ايدئولوژيك دولت در ايران هر اقدام صنفي  مي

تواند به سرعت به يك كنش سياسي تبديل شود و اين مسئله  اي مي اتحاديه
  ر شرايط حاضر، غير ممكن كرده است . كار قانوني اما مستقل را در ايران، د

 "مدل فرانسوي"اتحاديه (در تقابل با  "مدل آلماني"قبله آمال اين گرايش 
سياسي شده از نوع س.ژ.ت)، است يعني آن مدلي كه نه براي كمك به 

آرائي مستقل كارگران در برابركارفرما و سرمايه دار، بلكه به قصد  صف
ها و واحدهاي توليدي  در كارخانه "رمايانمديريت مشترك كارگران و كارف"

كند. اين مدل همان شكلي از اتحاديه است كه در سازماندهي  حركت مي
غم   و  شود. در نتيجه تمامِ هم تبليغ مي "گرائي سه جانبه"معروف به 

طرفداران اين گرايش، معطوف به شكوه و شكايت از مسوالن جمهوري 
اند.  بي جهت اجازه فعاليت آنها را گرفتهشود كه به زعم اينان،  اسالمي مي

ما "گويند:  گشايند، چنين سخن مي وقتي نمايندگان اين گرايش دهان مي
اعضاي هيأت موسسان سنديكاهاي كارگري ايمان داريم كه جنبش 

 تواند موجب رشد و عزيزمان ايران، مي كشورر اي د سنديكايي اتحاديه
وكيفي توليدات ملي، زحمتكشان شكوفايي اقتصاد ملي، ارتقاي سطح كمي 

 ي اصولي و پايدار شركاي اجتماعي برقراري روابط سه جانبه ضامنو 
گفته شده  "ضمانت سه جانبه "در واقع همه چيز در اين   "خواهد بود

  است !
  گويد: آقاي حسين اكبري، يكي از نمايندگان شاخص اين گرايش مي

ربيات موجود كه در نزد فعاالن كارگران بايد با تكيه به دانش طبقاتي و تج"
چنين  صنفي كار قديمي وروشنفكران آگاه به قوانين و مقررات كار و هم

 باز داري را ي سرمايه هاي فريبكارانه انديشمندان علم اقتصاد سياسي شيوه
هاي مبتني بر  شناسند و با توجه به واقعيات موجود زندگي اجتماعي شيوه

كه قانون اساسي در رابطه  راي كسب آن چهعلم و عمل را در جهت مبارزه ب
اند و  با حقوق ملت و قانون كار در رابطه با روابط كار مورد توجه قرار داده

ها  قوانين مترقي و ضروري كه قوانين موجود بدان چنين در راه ايجاد هم
 توجه نداشته است فعاليت نمايند و اين مقدور نيست مگر در جريان فراهم

قانون اساسي  26وانمند صنفي و اتحاديه كارگري كه اصل آمدن تشكيالت ت
  )2( "مبادرت به تشكيل آنها را پذيرفته است.

البته ناگفته نماند كه آقاي اكبري ضمن ستايش از قانون اساسي جمهوري  
شود، كمي هم حقه بازي كرده و  اسالمي كه گويا خوب به آن توجه نمي

حاديه نيز در قانون كار پذيرفته كند كه گويا تشكيل ات جوري وانمود مي
خواستند زبان منصور  كه به خاطر ذكر آن مي "كفري"شده است. همان 

  اسانلو را ببرند. 
و طلبِ نظرِ لطف مسئوالن چنان خط  "درخواست كردن"اين نگاه به باال و 

 رود از وزارت كار انتظار مي "زردي درتمام ادبيات اين گرايش وجود دارد : 
واني جهت برقراري روابط سه جانبه، ازكليه كارگران كه طي فراخ

  ."به ايجاد سنديكاهاي خود اقدام نمايند  وكارفرمايان خواسته شود نسبت
اي مستقل از  ما كارگران به دليل محروميت از داشتن تشكيالت اتحاديه"

هاي مدني مثل شوراي  حضور نمايندگان واقعي خود در پارلمان و ديگر نهاد
  باشيم... هاي حل اختالف و غيرو ... محروم مي هيئت عالي كار،

ما خواهان به رسميت شناخته شدن كليه حقوق سنديكايي تصريح شده "
المللي سازمان جهاني كار  هاي بين نامه در منشور جهاني سنديكايي و مقاوله

كه دولت جمهوري سالمي ايران نيز آن را امضا و به رعايت آن متعهد است، 
   "باشيم. مي
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هايي از آن  ...در قوانين اساسي و كار جمهوري اسالمي ايران نيز بخش"
احقاق حقوق حقه و انساني  رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار

هاي كارگري بر آن تاكيد شده  ها و همايش در قطعنامه خود كه كراراً
 مجلس خانه ملت است. وكارگران و زحمتكشان، بيشترين جمعيت كشور را

 دهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان تشكيل مي
شوراي اسالمي  لسواقعي كارگران به نسبت جمعيت كارگري كشور در مج

 هستيم ...
هاي كارگري  دانيم كه از طريق تشكل ...ما كارگران حق و وظيفه خود مي

 در تركيب مديريت سازمان تامين اجتماعي
  )3( ."هاي آن سهيم باشيم ...  گذاري تحضور يافته و در سياس

با چنين تفكري اين تصادفي نيست كه در چند سال اخير و تجديد حيات 
جنبش كارگري ما نشاني از اقدامات اين گرايش، جز حول و حوش خانه 

بينيم. در شرايطي كه فعاالن مستقل كارگري، با استفاده از انواع  كارگر نمي
بست نشيني... تا اعتصاب، اشغال محل كار و راه  ها از تومار نويسي، تاكتيك

ترين فضاي ممكن را به نفع ايجاد  كنند و كوچك بندان كردن استفاده مي
رسد كه وزارت كار  گيرند، بعيد به نظر مي تشكالت مستقل كارگري بكار مي

گراي ما توجهي بكنند. اجازه تشكيل اتحاديه يا  به توصيه دوستان قانون
زير كنترل كامل ماموران وابسته به رژيم نباشد يعني  هائي كه انجمن

هائي از نوع شركت واحد و هفت تپه در سراسر ايران! و اين  تشكيل اتحاديه
دانند . چنين است كه سياست اين گرايش در  خوب مي "مسئوالن امور"را 

حال حاضر سياست صبر و انتظار است. اما به هيچ وجه نبايد پتانسيل اين 
برد ناديده گرفت. در صورت فراهم  اي مي كه نسب به تفكر توده جريان را

ترين بخش كارگران تكيه  آمدن فرصت مناسب اين جريان بر عقب مانده
كرده و در مقابل اقدامات بخش مستقل جنبش كارگري اين دسته از 

بر عليه راديكاليسم كارگري  "ها باالئي"كارگران را به طرف ائتالف فعال با 
اي از نوع گردانندگان خانه  هاي سوخته اهد كرد و جاي مهرههدايت خو

بايست  هاي اسالمي خواهد گرفت. اين قانون گرايان را مي كارگري يا انجمن
دولت و طبقه حاكمه در ميان كارگران در نظر  "ارتش ذخيره "به عنوان 

گرفته وهمواره مبارزه بي امان نظري با آنان را در دستور كار فعاالن 
  ري سوسياليست قرار داد.كارگ

هاي  هاي داده شده به آرش از جانب طيف گسترده سازمان حال به پاسخ
توان در يك مقاله به  مدعي طبقه كارگر بپردازيم. طبيعي است كه نمي

هاي داده شده به  تمام دوازده سئوال بطور جدي پرداخت. اما در اين  پاسخ
سركوب و بويژه برخورد به ترديدي نيست كه مسئله سازماندهي در شرايط 

شكل سازماندهي مطلوب در شرايط كنوني مهمترين مسئله در جنبش 
  كنيم. كارگري است كه ما در اينجا روي آن تمركز مي

دهند كه پاسخ به آنها گاه حتي  در اينجا چندين مسئله مهم خود نشان مي
در دهد. اما  در درون يك سازمان يا حزب گرايشات متفاوتي را نشان مي

اند، ناصر پايدار و آيت نيافر، از  ميان كساني كه به اين سئواالت پاسخ داده
كنند. آنها نه  ، خود را از ديگران متمايز مي"جنبش لغوكارمزدي "فعاالن 

اي سازماندهي مخالفند، بلكه با  تنها، مانند چند تن ديگر، با شكل اتحاديه
ان و حقوق بگيران، ستيز هاي مطالباتي كارگر هر گونه سازماندهي خواسته

داشته و تنها و تنها نوعي سازماندهي شورائي را كه بايستي بالواسطه 
شناسند. متمايز كردن  داري داشته باشد به رسميت مي محوري ضد سرمايه

خود از ديگر گرايشات و طرد هر نوع اتحاد عملي كه به زعم آنان ضد 
دهد. در  رايانه شديدي ميداري نباشد به اين گرايش ويژگي فرقه گ سرمايه

ضمن، برخورد دوستان اين گرايش به ديگر گرايشات بسيار خصمانه بوده و 
رود:  شود تا حد فحش و ناسزا باال مي تا آنجا كه به اتحاديه مربوط مي

اي تحت لواي نماينده و  عده"، "كرد امامزاده اي كه به جاي شفا كور مي"
اي به نام سنديكا  هاي كارگر دكه ودهدر واقع نمايندگان توهم و استيصال ت

و   .."سنديكا چوب دو سر آلوده "به پا كردند، "كانون "يا در مورد معلمان 
  شود : اين محدود به گفتار آنان در آرش نمي

هاي  روزهائي كه كارگران نيشكر هفت تپه، تمامي شهر شوش و جادهدر "
اشرار دولتي سرمايه  خوزستان را به ميدان جنگ و گريزهاي پراكنده، عليه

تبديل كرده بودند، ناگهان ليست مطالبات كارگران دستكاري شد. 
هاي  هاي متمايز، اما منشعب از ريشه هاي اينترنتي ممهور به چهره سايت

طبقاتي واحد، تمامي تالش خود را به كار گرفتند تا شايد طوفان خشم و 
را، در شيون بازسازي هاي وسيع كارگر هفت تپه  داري توده قهر ضد سرمايه

(فعالين جنبش لغو  "سنديكا غرق كنند و مطابق دلخواه خود تصوير نمايند.
   )1387خرداد ماه  -  كار مزدي

عالوه بر تبليغات منظم و پيگير بر عليه سنديكاي شركت واحد و نيشكر 
هفت تپه، نتيجه عملي اين نگرش در اقدامات تبليغاتي، بعنوان نمونه، 

اران اين گرايش به جاي شركت در اقدام همبستگي بين كوهنوردي طرفد
بود! من در   2009فوريه  15هاي كارگري در  ها و سازمان المللي اتحاديه

  گردم . ادامه به اين نگرش باز مي
مائوئيست نيز تقريباً در  –لنينيست  –كريم منيري از حزب  ماركسيست 

كارگران براي دفاع از كند. او نيز با تحقير مبارزات  همين خط حركت مي
اشتغال و حقوق آنها را، چون اين اقدامات در چهارچوب نظام باقي ميماند، 

 "ها سبد پاره سنديكا چي"و  "ها  سنديكا چي"عمال رفرميستي و قابل 
هاي ايراني با كپي برداري از  داند. از نظر كريم منيري سنديكاليست مي

برند و مانعي در  ه به بيراهه ميرا "هاي اروپائي  نسخه ورشكسته اتحاديه"
برابر مبارزه سياسي كارگران هستند. او اساساً تنها به مبارزه عمومي سياسي 

كند و حتي شكل معيني را براي سازماندهي مبارزات كارگران ايران  فكر مي
دهد و با گفتن اينكه اين اشكال از درون مبارزه كارگران  نهاد نمي پيش

كند. اما  مالً منطقي، گريبان خود را خالص ميايد، حرفي كا بيرون مي
بيرون "اشكال اينجاست كه وقتي سنديكاي شركت واحد از اين مبارزات 

شود ! اين برخورد جدي  با فحش و ناسزاي كريم منيري روبرو مي "ايد مي
  نيست.

كه  "سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران "گذشته از اين دو جريان، رفقاي 
نبرد خلق و "واقعيت ديكتاتوري تنها محور مبارزه را در  با برجسته كردن

هاي مطالباتي را اساساً  بيند نيز مساله مبارزه براي خواسته مي "ضد خلق 
دانند كه مستقيماً در باره آن سخن بگويند ودر  داراي آنچنان اهميتي نمي

 مبارزات در همه "ديكتاتوري مانع اصلي"آرش نيز به ذكر كلياتي در باره 
شوند. اما ديگران  ها اكتفا كرده وارد مباحثات كارگري بطور ويژه نمي حيطه

نهاد  به درجات مختلف به اين مساله برخورد كرده و راه كارهايي را پيش
  اند. كرده

به محض آنكه مسئله سازماندهي جنبش كارگري ايران در حيطه مبارزه 
اي در مباحث  اتحاديهشود، مساله سازماندهي شورائي يا  مطالباتي مطرح مي

دهد. عروج جنبش نوين كارگري  مطروحه در جنبش كارگري خود نشان مي
هاي هماهنگي و پيگيري براي كمك  سال اخير، تشكيل كميته 7-6در 

هاي  وايجاد تشكالت مستقل كارگري و تجربه ايجاد يا بازسازي اتحاديه
 "شعار مختلف به اين مباحث گوشت و پوست دادند. بويژه طرح فعال

كه به سرعت به خواسته دائمي و محوري  "تشكيالت مستقل كارگري 
فعاالن كارگري تبديل شد و پاسخ خشونت باري از جانب رژيم جمهوري 

  توام شد. "كدام تشكيالت"گيرد، با سئوال  اسالمي گرفت و مي
در باره جنبش مطالباتي  "اتحاديه سازي"اما خلط مبحث در ميان مخالفان 

شود،  بيات ماركسيستي از آن با عنوان جنبش تريديونيستي ياد ميكه در اد
 "سنديكا سازي"اي و يا  بسيار جدي است. سنديكاليسم همان كار اتحاديه

در جنبش مطالباتي نيست. سنديكاليسم گرايش معيني در صفوف جنبش 
مطالباتي است كه كار فعاالن كارگري را محدود به سازماندهي مبارزات 

اين فعاليت مخالفت  "سياسي شدن"ارگران كرده و با هر گونه اقتصادي ك
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هاي قرن نوزده انگلستان  كند. اين گرايش از زمان نهضت چارتيست فعال مي
تا به امروز وجود داشته و تا زماني كه مبارزات مطالباتي كارگران وجود 
داشته باشد ، حتي در دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم هم در 

ترين اقشار  وف كارگران وجود خواهد داشت. اين گرايش از عقب ماندهصف
ها از زمان خود ماركس و  كند. اشكالي كه ماركسيست كارگري تغذيه مي

گيرند اين نيست كه چرا به سازماندهي جنبش  انگلس به اين گرايش مي
پردازند.  فراموش نكنيم كه چگونه  اقتصادي طبقه كارگر مي-مطالباتي
در مقابل پرودون و السال كه به طبعيت از اقتصاددانان بورژوائي بر ماركس 

پافشاري ميكردند، به چه مبارزه بي  "بيهوده بودن مبارزه بر سر دستمزدها"
اماني دست زد و از اهميت بي چون و چراي مبارزات اتحاديه اي بويژه براي 

كرد. كوتاه كردن زمان كار،كسب حقوق زنان وعليه كار كودكان دفاع 
سرشار از اين استدالالت در دفاع از  "فقر فلسفه"سراسر كتاب 

قانون آهنين "هاست! آيا امروز ميبايد بحث ماركس بر عليه "سنديكاچي"
ي السال را كهنه فرض كنيم چون مبارزه براي دستمزدها "دستمزدها

كه اين مبارزات "فهميد نمي"است والبد ماركس اين را  "درون سيستمي"
اي ندارد؟ چرا؟ آيا مكانيسم شكل گيري دستمزد در سرمايه  دهديگر فاي

داري امروز با زمان ماركس فرق كرده است؟ آيا در برابر دزديده شدن بخش 
دائما رو به افزايشي از ارزش اضافي توليد شده در اقتصاديات جهاني شده 
توسط سرمايه نبايد مبارزات اتحاديه بر سر دستمزدها، آنهم تا حداكثر 

مكان نه فقط در سطح ملي بلكه در سطح چند كشور و با چشم اندازي ا
جهاني، را سازمان داد؟ استدالالتي از اين دست نسب به ماركس نبرده بلكه 

گردند. اين نه  مستقيماً به پرودون (پدر آنارشيسم فرانسوي) و السال برمي
ايط كار ماركس بلكه پرودون و السال بودند كه مبارزه براي دستمزده و شر

انگاشتند. ورشكستگي  داري را ناچيز و بيهوده مي در چهارچوب نظام سرمايه
به پرودون و السال در  "تاريخ "هاي بوروكراتيزه شده بمعناي اينكه  اتحاديه

  داده نيست! "حق"مقابل ماركس 
ها محصول دوره اول يعني سرمايه داري  اين حقيقتي است كه اتحاديه 

تند و از آنهنگام به اينسو تغييرات زيادي در جايگاه و ماقبل امپرياليسم هس
اي صورت گرفته است. از زماني كه  نحوه سازماندهي جنبش اتحاديه

اهرم نيرومند رهائي "ماركس در مباحثات انترناسيونال اول اتحاديه را يك 
هاي عريض و  دانست تا امروز كه بوروكراسي مي "كارگران از يوغ سرمايه

داري و  هاي كارگري را به زير سلطه سرمايه ي از اتحاديهطويل بخش مهم
ها عبور كرده  برده، آب زيادي از زير پل "مشاركت در مديريت "هاي  برنامه

  بايست به تغيير و تحوالت آن توجه الزم بشود. است و طبيعتاً مي
ولي حتي در آن موقع هم ماركس و بخصوص انگلس، كه شاهد عيني رشد  

زرگ كارگري در اروپا و انگلستان بود، در اين كه اين هاي ب اتحاديه
توانند به ابزاري براي كنترل  ها در همان دوره آغازين خود نيز  مي اتحاديه

جنبش كارگري و ممانعت از ارتقاي مبارزه به يك مبارزه تمام عيار ضد 
داري بدل شوند آگاه بودند. انگلس نه تنها گاه از برخي رهبران  سرمايه
كرد، بلكه  ياد مي "خود فروخته"هاي كارگري، با صفت  ها و اتحاديه انجمن

اجتماعي انگلستان در نامه  –از آن فراتر رفته و با بررسي وضعيت اقتصادي 
شود كه  ، خاطر نشان مي1883اوت  30خود به اوگوست ببل، به تاريخ 

ر پايه عيني حماقت سياسي طبقه كارگ"انحصار جهاني بورژوازي انگلستان 
گويد كه فعالً نبايد انتظار حركت عجيبي از كارگران  است و مي "انگليس

انگليسي دانست. لنين نيز با بررسي سود انحصاري دوران امپرياليسم از 
برخي كارگران صحبت كرده و آنرا پايه عيني   "ماليدن كره به روي نان"

هاي  شكل گيري اشرافيت كارگري، بخصوص در سطح رهبري اتحاديه
از اين واقعيات نتيجه  كدام از اين رهبران هيچدانست، ولي  رگري، ميكا

نگرفتند كه پس بايد مبارزه براي مطالبات اقتصادي و سازماندهي 
تواند از درون آن بيرون  اي را بدور بياندازيم چون چنين نتايجي مي اتحاديه
  بيايد. 

يست را از گذشت كه فعالين سوسيال از ذهن اين آموزگاران بزرگ هم نمي
اي بر حذر دارند. واقعيت  اتحاديه –كار و فعاليت در مبارزات مطالباتي 

در  تنها معيار شركت يا عدم شركتها  اينست كه از آغاز كار ماركسيست
نهادهاي ايجاد شده توسط كارگران در جريان مبارزات كارگران بر سر 

ازماندهي از پيش دستمزد يا شرايط كار، نه انطباق آن با اين يا آن ايده س
ها در آن نهادها و  حضور تودهساخته توسط پيشروان سوسياليست بلكه 

. با اين سوسياليستي در آنها بوده است –وجود امكان كار كارگري 
تفاصيل تنها اجتناب ازشركت در نهادهاي فاشيستي و پليسي از نوع 

گر نوع ها يا شوراهاي اسالمي و خانه كار هاي وابسته به نازي اتحاديه
جمهوري اسالمي قاعده است. با چنين نگرشي بود كه ماركس و انگلس به 
فعالين سوسياليست آلماني كه در حال مهاجرت به آمريكا بودند توصيه 

هاي  هاي كوچك از  سوسياليست كردند كه تنها به فكر ايجاد سلول مي
ر آلماني نبوده بلكه بويژه به سرعت زبان انگليسي را ياد گرفته و د

حتما شركت كنند.  "هاي كار شواليه"اي نظير هاي كارگري توده جمعيت
فقط فكرش را بكنيد كه اگر ناصر پايدار، آيت نيافر و يا كريم منيري در 
آنموقع بودند از چه عباراتي براي كوبيدن ماركس و انگلس استفاده 

 كردند! مي
  
  

  
  

جنبش در حزب سوسيال دمكرات روسيه هم بر سر لزوم شركت در 
ها توافق وجود  ها بين همه جناح اي و تالش براي ايجاد اتحاديه اتحاديه

 "بي طرفي سياسي"داشت و اختالف بر سر نحوه شركت در آن وگرايش 
بايست در حين كار در جنبش  منشويكي بود. اين كه چه سياستي را مي

ها  اي به پيش برد، اين كه آيا كار سوسياليستي در ميان اتحاديه اتحاديه
انقالبي را  –بندي رفرميستي  اي كه صف مجاز است يا نه، اين بود مسئله

داد. در اين مورد ميتوان صدها سند و بحث ارائه شده از جانب  تشكيل مي
هاي حزب را به شهادت طلبيد. ما تنها به طرح يك نمونه بسيار  فراكسيون

الب اول هاي حزب سوسيال دمكرات كه در هنگامه انق گويا از قطعنامه
كنيم. اين نمونه دقيقاً گرايش عمومي  روسيه به تصويب رسيد بسنده مي

  كند. انترناسيونال دوم در آندوره را منعكس مي
(در بحبوحه انقالب  1906در كنگره چهارم (كنگره وحدت) كه در آوريل 

هنگامي كه براي اولين بار جنبش ) تشكيل شد يعني 1906 - 1905
دهقاني  –اي در جنبش كارگري  قش برجستهشورائي پديد آمده و ن
هاي كارگري چنين  ، در قطعنامه مربوط به اتحاديهروسيه ايفا كرده بود

  خوانيم: مي
جنبش صنفي (تريديونيوني)  يك بخش ضروري از مبارزه طبقاتي  -1«

هاي كارگري عنصري اساسي در سازماندهي طبقاتي  است و اتحاديه
  پرولتاريا هستند.

كنند بايد در  هاي كارگري بواسطه ماهيت اهدافي كه دنبال مي اتحاديه -2
  هاي پرولتاريا تالش ورزند. ترين توده جهت سازماندهي وسيع
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هاي كارگري  پرولتارياي روسيه بويژه تمايل شديدي به تشكيل اتحاديه -3
  از خود نشان داده است،

ولتاريا به مبارزه اقتصادي تنها در ارتباط صحيح با مبارزه سياسي پر -4
هاي كارگر و تقويت طبقاتي اصيل آنها منجر  بهبود واقعي وضعيت توده

  ميشود،
هاي كارگري نه تنها از منافع اقتصادي  در جو دوران انقالبي، اتحاديه -5

كنند بلكه پرولتاريا را در مبارزه سياسي بالواسطه نيز  طبقه كارگر دفاع مي
  بخشد .  ي پرولتاريا را ارتقا ميدرگير كرده و تشكل عمومي و اتحاد سياس

...........  
  دهد كه :  بنابراين حزب تشخيص مي

اي پشتيباني  *حزب بايد از تمايالت كارگران براي ايجاد تشكيالت حرفه
هاي كارگري غير حزبي از هيچ كمكي دريغ  كرده و براي تشكيل اتحاديه

  » نورزد.
  

ها اكثريت داشتند،  ككنيم كه در اين كنگره، كه منشوي ياد آوري مي
اختالفات مهمي در خصوص برنامه ارضي، قيام مسلحانه و برخورد به دوماي 

اي  دولتي بين دو جناح اصلي حزب وجود داشت اما در مورد كار اتحاديه
وحدت نظر وجود داشت كه منجر به تصويب قطعنامه فوق شد. تا مقطع 

  روس بود.هاي  انقالب اكتبر اين خط راهبردي سوسيال دمكرات
ست!؟ براي كساني كه خود را متعلق  واقعاً آيا احتياج به هيچ توضيح اضافي

دانند اين توضيحات كفايت كرده و هر توضيحي  به جنبش ماركسيستي مي
يك پرچانگي بيش نيست. پر واضح است كه در همان هنگام هم اين 

ماً چهارچوب اي الزا كه اين مبارزات اتحاديه مبارزان خستگي ناپذير، در اين
داري را هدف نگرفته و تنها در صورت پيوند خوردن با جنبش  سرمايه

شوند! ترديدي نداشته و  اي مي سياسي پرولتارياست كه وارد چنين معركه
بودن اين نوع مبارزات آگاه بودند. رفقائي كه  "درون سيستمي"به خوبي از 

كنند  اي نگاه مي با ديد تحقيرآميز به جنبش مطالباتي و مبارزه اتحاديه
  توانند خود را ادامه دهنده اين نگرش ماركسيستي بدانند.   نمي

پرودوني اما  –واقعيت اينست كه امروز ما با همان استدالالت كهنه السالي 
 "طرد مبارزات و اشكال به عاريت گرفته شده از سرمايه داري"تحت لواي 

قوام گرفت. اين  روبرو هستيم كه جنبش ماركسيتي در مبارزه با آنها
درس گرفتن از تجارب "استدالالت، عليرغم ظاهر مدرن وپرچم پرطمطراق 

قدمتي به اندازه جنبش  "هاي پوسيده و درون سيستمي بوروكراسي
بديل  "وارد كردن"اي در آنها نيست.  كارگري دارند و هيچ عنصر تازه

وهر موضوع اي چيزي را در گ شورائي در مقابل (يا در كنار) بديل اتحاديه
بايد بر سر اين دور بزند كه چگونه و با چه  كند. بحث مي عوض نمي
  بايد وارد اين مبارزات شد و دخالت فعاالنه كرد. سياستي مي

بيند كه كارگران ايران، همانند رفقاي روسي  هر چشم بينائي امروز مي
دهند.  ها از خود نشان مي شان، تمايل شديدي به ساختن اتحاديه آنموقع
هاي سنديكاي شركت واحد و نيشكر هفت تپه به تنهائي آينه تمام  نمونه

اينكه هر دهند. بويژه  نمائي از اين گرايش توده كارگران ايران را نشان مي
ها به دست خود كارگران و در مجامع عمومي  دوي اين اتحاديه

هزاران نفري كارگران اين دو شركت، تحت تاثير سنت به نقد 
  "ها سنديكاچي". اينها، بوجود آمدند در اين شركت موجود اتحاديه

دادند بلكه اين خود كارگران بودند كه  "فريب"نبودند كه هزاران كارگر را 
آنها را به عنوان نماينده خود انتخاب كردند. وظيفه فعالين و كارگران 
سوسياليست شركت در اين دو اتحاديه و تالش براي نهادينه كردن آنها از 

تر براي ايجاد  هاي هر چه دمكراتيك و تبليغ براي ايجاد مكانيسميك طرف 
خاكريز در برابر گرايشات بوروكراتيكي است كه در هر نهادي كه به انتخاب 

  نماينده متكي باشد به نقد وجود دارد.

ما با وجودي كه اينجا و آنجا به تفاوت كار  "اي ضد اتحاديه"دوستان 
كنند، اما  ثابه يك نظريه رفرميستي اشاره مياي و سنديكاليسم به م اتحاديه

بطور  "همواره دور زده و بدون استثنا در نتيجه گيري بحث خود اين دو را 
دانند.  را سرنوشتي محتوم مي "فاسدشدن"گيرند و اين  يكسان مي "ناگزير 

كريم منيري در اين مورد نمونه وار است. او در بحث با رفقاي آذرخش 
حال نشاندهنده عقب افتادگي كل جنبش كارگري و  اين در عين"گفت: 

كه در زماني كه جنبش كارگري جهاني مسئله كمونيستي ايران است 
 اي مربوط بدان را پشت سر گذاشته است، سنديكا و جنبش اتحاديه

اند سنديكاي خود را برپا كنند، بلكه فعالين  نه تنها كارگران ايران قادر نشده
اند پا از آن فراتر  پردازند و قادر نشده نوز بدان ميايراني اين عرصه نيز، ه

خواهد  يعني خالص ! ناظم زنگ پايان ساعت تفريح را زده و نمي "گذارند.
كه كاري با اين كارگران عقب مانده شركت واحد، هفت تپه، فلز كار، 
كارگران بيكار، كارگران نقاش و.... داشته باشد. در ضمن او حكم هم 

مسئله سنديكا را پشت سر گذاشته  "ش كارگري جهاني جنب"دهد كه  مي
كند كه بر چه دليل و مدركي اين ادعاي بسيار بزرگ  است ولي روشن نمي

نظرهاي او در گرايشي كه به آن تعلق دارد چنين فكر  كند؟ قطعاً هم را مي
محدود به اين يا آن گرايش نيست و  "جنبش جهاني كارگري"كنند اما  مي
اند به خود اجازه دهد كه چنين حكم سنگيني را صادر كند. تو كس نمي هيچ

به نقد همين امروزه كارگران مصري و تونسي كه با مبارزات قهرمانانه دو 
اند كه،  اند دهها اتحاديه و نهاد كارگري ساخته ديكتاتوري را به زير كشيده

يه هاي مطالباتي و مبارزه بر عل به درجات و سطوح مختلف، دفاع از خواسته
اند. بي آنكه وارد بحث  هاي نئوليبرالي را هدف كار خود قرار داده سياست

مفصل در مورد وضعيت جنبش كارگري در اين كشورها بشويم فقط متذكر 
شويم كه در مصر طي كمتر از دوسال، در برابر سنديكاي رسمي وابسته  مي

ميليون  اند كه دو اتحاديه كارگري مستقل بوجود آمده 70به دولت بيش از 
اند. حتما اين مبارزين كارگر حكم كريم  كارگر را در خود سازمان داده

 "ما قبل تاريخ جنبش كارگري"اند وگرنه اين چنين در  منيري را نديده
  زدند؟!  درجا و دست و پا نمي

ها اصال مورد توجه اين  در هيچ كجا تفاوت واقعاً موجود بين انواع اتحاديه
گويا تنها اسم اتحاديه كافيست تا گرد مرگ  گيرد. دوستان قرار نمي

رفرميستي را بر آن تشكل بپاشد. اما در عالم واقعيت و نه سحر و جادو، 
اتحاديه داريم تا اتحاديه. بين س.ژ.ت فرانسه (كه در منشورش تغيير جامعه 

 -سي  انگلستان يا اي -يو -سرمايه داري هدف نهائي آن اعالم شده)  و تي
كه اشتراك در مديريت در همكاري با كارفرمايان را با  متال آلمان -گ

كنند، تفاوت مضموني جدي وجود دارد.  يكي مبارزه  صداي بلند دنبال مي
زند و ديگري سياست  اي را با جنبش سياسي طبقه كارگر پيوند مي اتحاديه

و همكاري طبقاتي را در سرلوحه خود نشانده  "سه جانبه گرائي"اعالم شده 
دو دسته هم به سازماندهي مبارزات مطالباتي بر سر دستمزد،  است. هر

  اي. قانون كار، شرايط كار و امثالهم مشغولند يعني كار اتحاديه
هاي درخشان  اي فرانسه كه هميشه، در سايه سنت در تاريخ جنبش اتحاديه

انقالب كبير فرانسه، گرايش بيشتري به سياسي شدن از خود نشان داده 
جايگاهي ويژه داشته و نمونه خوبي است از اينكه  "آمينمنشور "است، 

اي را به جنبش سياسي عمومي ضد  توان جنبش طبقاتي اتحاديه چگونه مي
سرمايه داري پيوند زد. اين منشور، كه پايه محكمي براي سنديكاليسم 

 "سوليدر –سود "هائي چون  انقالبي فرانسه ايجاد كرده و امروزه نيز اتحاديه
ي آلترناتيو "ها چي سنديكا"و ديگر  "س . ژ . ت"ت راديكال درون و گرايشا

در نهمين كنگره س.ژ .ت در  1906كنند، در اكتبر سال  به آن استناد مي
شود گفت كه منشور آمين  شهر آمين فرانسه به تصويب رسيد. در واقع مي

هاي دو گرايش اصلي سنديكاليسم  اي است از سنت"مصالحه"تركيب و
  : سوسياليستي و آنارشيستي.فرانسوي

  خوانيم : در ماده دو اين منشور چنين مي 
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س.ژ.ت همه كارگران آگاه به مبارزه براي از ميان برداشتن كارمزدي و  "
آورد. كنگره  كارفرمايان را، مستقل از گرايش سياسي آنها، در خود گرد مي

در حيطه  اي كه، چون به رسميت شناختن مبارزه طبقاتي اين بيانيه را هم
اقتصاد، كارگران طغيانگر را به مقابله با  همه اشكال، چه روحي  و چه 
مادي استثمار و انقيادي كه طبقه سرمايه دار بر عليه طبقه كارگر بكار 

  گيرد. گيرد، مي كشاند، در نظر مي مي
آيند، اين اصل تئوريك را تصريح  كنگره، از طريق بندهائي كه در ادامه مي

كاليسم در مبارزه براي مطالبات روزمره، ارتقاء وضع زندگي كند: سندي مي
هائي چون كاهش ساعات كار،  كارگران را از طريق بهبود فوري درخواست

   "كند . افزايش حقوق و غيره دنبال مي
امروزه در فرانسه تمام سنديكاهاي چپ از س.ژ.ت تا اف. اس .او (اتحاديه 

دهند.  ه اين منشور ارجاع ميكمابيش ب "سود  –همبستگي "معلمان) و 
كه راديكالترين  آنهاست مستقيماً  "سود  –همبستگي "بخصوص اتحاديه 

داند. اعضاي اين اتحاديه در  خود را ادامه دهنده و ميراث دار اين اصول مي
 2010جريان مبارزات ميليوني بر عليه قانون اصالح بازنشستگي در سال 

مطرح كردند. ساختار دروني اين  را "اعتصاب عمومي"بطور منظم شعار 
هائي  ترين شكل را در برابر منطق بوروكراتيك اتحاديه اتحاديه نيز منعطف

يك اتحاديه در گير "كند و با اينهمه خود را  چون س . ژ . ت عرضه مي
هاي مطالباتي وروزانه كارگران فرانسه  و در ميدان خواسته "مبارزه طبقاتي

دان تاريخ  اي ما كه اتحاديه را به زباله اتحاديهداند. تكليف دوستان ضد  مي
 "بر و بدون ايستگاه مستقيم و ميان"خواهند در همه جا  اند و مي انداخته

(نقل به معني از لنين بر عليه چپ روي كودكانه ) بر عليه نظام كارمزدي و 
  چيست؟  "ها  سنديكاچي"داري مبارزه كنند با اين دسته از  سرمايه 

اي در حاليكه وانمود به مخالفت با بوروكراسي و  ارزه اتحاديهمخالفان مب
در  "وقت تلف كردن"كنند در حقيقت حوصله  ها مي محدوديت اتحاديه

خواهند مستقيماً به سطح جنبش  مبارزه روزمره اقتصادي را ندارند و مي
شورائي، كنترل كارگري و سرنگوني نظام سرمايه داري برسند. اينها همه 

دسي است و هيچ فعال سوسياليست و كمونيستي با آنها نه تنها اهداف مق
مخالفتي ندارد بلكه قريب به اتفاق آنها حاضرند همين امروز در تدارك يك 
قيام و نبرد قطعي شركت كنند. ولي، سطوح آگاهي و آمادگي توده كارگران 

تراز كارگران كمونيست و سوسياليست نيست و متاسفانه توده ميليوني  هم
هاي ايدئولوژيك بورژوازي  ارگران كه هنوز زير آوار تبليغات روزانه دستگاهك

و دولت آن با همكاري روشنفكران بورژوا و خورده بورژوا و با استفاده از 
يگانه ساختار ممكن "به نفع  "اردوگاه سوسياليسم واقعا موجود"شكست 

ه طبقاتي تنها قرار دارند، در شريط عادي مبارز "توليدي يعني سرمايه داري
هاي روزمره براي بهبود  و تنها از طريق شركت در مبارزه براي درخواست

شرايط كار و زندگي خود است كه به لزوم مبارزه سياسي با نظم بورژوائي 
هاي  رسد و جز در شرايط استثنائي، چون جنگ يا بحران حاكم مي

ي زير فشار هاي ميليوني كارگران را تا سرحد گرسنگ خانمانسوز كه توده
كه در چند روز به اندازه چند سال آنها را  "جهش آگاهي"قرار دهد، با يك 

برد، هيچ اكسيري براي سرعت دادن به اين روند وجود ندارد و  به جلو مي
درست به همين دليل است كه ماركس و انگلس از لزوم مبارزه اقنصادي، 

  كردند . ها سال صحبت مي نظري و سياسي در طول ده
كنند جنبش  اي مطرح مي يلي كه همه اين دوستان در برابر كار اتحاديهبد

هاي تئوريك شرايط ايجاد شورا  شورائي است. ما در اينجا وارد بحث
كنيم.  نهادي آنان نگاه مي شويم و صرفاً از زاويه آنها به بديل پيش نمي

بسيار اورند با يكديگر  داليلي كه اين دوستان براي لزوم ايجاد شوراها مي
  متفاوت است .

رويكرد شورا عليه بردگي مزدي است .....ولي هر "گويد:  مي عمر مينائي 
 "تشكلي كه كارگران به نيروي خودشان ايجاد كنند تشكل كارگري است .

در چنين شرايطي و با اين توازن قوا، "كند كه  ) او اضافه مي117-(ص

رسد  حتمل به نظر نميامكان ايجاد شوراهاي كارگري به مفهوم طبقاتيش م
  (همانجا) ".

(حكمتيست)، ضمن اعالم اعتقاد به جنبش مجمع  خالد حاج محمدي   
سنديكا كه انگار يكي  –دو قطبي كردن شورا "گويد  عمومي و شورائي مي

) از نظر 143 - ( ص "مثبت است و ديگري به زيان است غير كارگري است .
هاي آن از هم  است ولي نطفه او درست است كه شوراها مال دوره انقالب

كند كه  ) او اضافه مي145- 144شود. ( االن در مجمع عمومي بسته مي
) همفكر او 147- اساساً مشكل ما مشكل ذهنيت طبقه كارگر است . (ص

  ) 169-گويد (ص هم جز اين نمي اسد گلچيني
از حزب كمونيست كارگري نيز همچون همتاهاي  شهال دانشفر

) اما با اين 192-191-الت مشابهي دارد (صحكمتيست خود استدال
(همانجا) چرا كه اكر چنين كنيم  "شورا ارگان قيام است"مخالف است كه 

براي من قابل تصور نيست كه "شود:  جائي براي كارگران در نظر گرفته نمي
كارگر در ميدان نباشد و بعد در روز قيام با شوراهايش بتواند جلوي صحنه 

  (همانجا) "و قدرتمند ظاهر شود.  سياسي جامعه متحد
هائي را كه به دست كارگران ساخته  ضمن اينكه همه تشكل خسرو بوكاني

ترين تشكل كارگري همانا  آل ايده"داند ، ميگويد:  شود مثبت و ارزنده مي
ساختار تشكل شورائي است. ساختار شورائي جلو هر گونه انحراف نظري و 

) در اينجا ما با يك 162- (ص "ت.عملي جنبش كارگري را خواهد گرف
اي از شورا روبرو هستيم كه در برابر يك  آليزه شده العاده ايده تقدير فوق

كند. مثال چرا  ترين مقاومتي نمي رجوع ساده به تارخچه شوراها كوچك
انحراف نظري و "شوراهاي عظيم كارگري در انقالب فوريه نه تنها دچار

شرايطي كه قدرت در دست آنها بود و از شدند بلكه بدتر از آن در  "عملي
خود داوطلبانه حمايت ميليوني كارگران و سربازان بر خوردار بودند 

قدرت را دو دستي تقديم دولت موقت بورژوائي كردند! چرا 
اتفاقاً اين  جلوي اين انحراف عظيم را نگرفت؟ "ساختار شورائي"

عليه كارخانه داران  جنبش مبارزاتي كارگران در حيطه مبارزه اقتصادي بر
هاي كارخانه براي كنترل كارگري بود كه به موازات  روسيه و مبارزه كميته

در صحن شوراها غلبه  "مستي خورده بورژوائي"جنبش سياسي شورائي بر 
  كرد.

  

  
  

همه دوستاني كه در باال از آنان نقل وقول شد در عين اعتقاد به ارجح بودن 
اي  دارند كه در حال حاضر شكل اتحاديه ميشكل شورائي مبارزه اذعان 

بيشتر با واقعيت مبارزه كارگران ايران تطابق دارد  و اينكه آنان مخالفتي با 
  اين شكل سازمانددهي ندارند.   

اما سرسخت ترين دفاع را كرده و در بي اعتناعي به واقعيت آيت نيافر 
فقط براي راها جائي گفته شده است كه شو"تر است :  موجود از همه خشن

اما ديديم كه خالف اين شرايط اعتالي انقالبي و دوران انقالب است. 
نظريه در جنبش كارگري در شرايط فعلي اتفاق افتاد. ايجاد 

، با التماس و آيه و تاير كه تا كنون نيز موفق بودند شوراياري كيان
   119-(ص "دوران رسيده كارساز نشد !!!هاي تازه به  رئاليسم سنديكاليست

تاكيد ها از من است اما عالمات تعجب و تمسخر در خود متن است) پس 
درست شده اساسا صحبت راجع به شرايط  "شوراياري در كيان تاير"چون 

راجع به الزم ايجاد شوراها كه اينهمه در ادبيات ماركسيستي و آنارشيستي 
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كاركرد  آن صحبت شده ديگر به گذشته تعلق دارد! بي آنكه وارد واقعيت و
شورائي اين نهاد در كيان تاير بشويم و مثال سئوال كنيم كه آيا اين شورا به 
كنترل كارگري دست زده و امثالهم (يعني چه اقدامي را در دستور كار خود 

داري  گذاشته كه فراتر از ظرفيت يك اتحاديه است و مستقيماً نظام سرمايه
گيريم كه اين تشكل يك  را هدف گرفته) يعني اصال فرض را بر اين مي

شوراي تمام عيار است كه موضعي سياسي و تعرضي براي تغيير توازن قواي 
هاي خود گذاشته و در اين كار هم موفق هست.  سياسي را در راس فعاليت

(كه ما البته هيچ مدركي در اثبات اين ادعا در دست نداريم!) ولي با تمام 
ه به رفيق آيت متذكر شويم كه دهيم ك اين مفروضات ما به خود اجازه مي

هر چه قدر هم عالي و ناب باشد قاعده بازي را تغيير  يك مورد
هاي آزمايشگاهي هم قابل دفاع  و اين حتي با موازين تئوري دهد نمي

نيست چه برسد به شرايط دائماً متغير يك جامعه. ما كاري به اين نداريم 
 "جائي"نه در شويم كه  بلكه  متذكر مي "در جائي گفته شده است"كه 

هاي احزاب بلشويك،  قطعنامه بلكه در تمام ادبيات كمونيستي،
يعني كشورهائي كه بزرگترين اسپارتاكيست، ايتاليائي و مجاري، 

اين مسئله سياه  اند هاي تاكنوني شورائي در آنها شكل گرفته جنبش
تالي روي سفيد آمده است كه شوراها ارگان اقتدار كارگران در شرايط اع

و در اين انقالبي و ارگان قيام و دولت برآمده از يك قيام كارگري هستند 
كامال و بدون هيچ  لنين، روزا لوگزامبورگ، گرامشي و لوكاچ مورد

تواند  . آيا او ميسايه روشني، حتي در طرح مسئله با هم توافق دارند
ت و شهرهاي در كشور تافته جدا بافته ايران زمين اين امكان را در كارخانجا

ديگر هم نشان دهد؟ چرا كارگران ايران نظير همتاهاي روسي خود، 
هائي كه ايده درخشان شورا از جنبش آنان بيرون آمد، در شرايطي  همان

 "اتحاديه سازي"غير از اعتالي انقالبي و حتي گاه درشرايط انقالبي نيزبه 
اين ناشي از  گرايش دارند و نه بالفاصله به شورا و كنترل كارگري؟ آيا

سنديكا  "خرابكاري "شرايط و سطوح متفاوت مبارزاتي است يا 
كه در مجامع عمومي كاركنان شركت واحد و نيشكر هفت تپه با  ها چي

  كنند ؟ دست غيبي دخالت مي
خوش بيني رفيق آيت تا بدان حد است كه او در همانجا نيز متذكر  

ر، راهپيمائي درسطح شهر، بيرون آمدن از كارخانه و محل كا"شود كه:  مي
به مقابل مراكز سياسي جامعه  پيشرويچنين شكل ارتقا يافته آن،  هم

روند. (  (اركان نظام) كاركردهاي قابل توجه اعتراضات كارگري به شمار مي
مراكز "كرديم كه جمع شدن در برابر  ) تا به حال ما فكر مي119 - ص

باال، دادخواهي و  رژيم بيشتر نشان دهنده وجود توهم به "سياسي
درخواست رسيدگي از مقامات دولتي است و از اين نظر حالت شمشير 

رفيق آيت اوضاع دولبي را دارد كه بايد با آن با احتياط برخورد شود ولي 
ها و وزارت  بيند كه كارگران با رفتن به طرف فرمانداري را اينطور مي

سخير آن را كار يا مجلس اسالمي هدف ديگري چون  قصد حمله و ت
. بايد صريح يگوئيم كه چنين برداشتي خيالبافي محض است و  اند داشته

ترين تحليل از اين دسته اقدامات كارگران خوانائي  به هيچوجه با خوشبينانه
  ندارد. 

ايده تشكيل شورا  تنها پايه تئوريك دفاع ازواقعيت اين است كه نه 
ستدالالت ماركسيستي و حداقل با ا ضعيف است درهر شرايط مبارزاتي

خوانائي ندارد بلكه در عمل و واقعيت جنبش كارگري ايران نيز ما چيزي به 
بينيم و براي تشخيص  نام جنبش شورائي و يا جنبش مجمع عمومي نمي

آن هم احتياج به مغز افالطون نيست. خيلي ساده: كارگران ايران هر جا كه 
ند به سوي مدل ملموس ا براي ايجاد تشكيالت مستقل خود اقدام كرده

اند كه با حافظه تاريخي و طبقاتي آنها در اين سطح مبارزه  اي رفته اتحاديه
  مطالباتي در شرايط دشوار بيكاري عظيم، حمله دولت نئو ليبرال احمدي 

هاي مافيائي و تعطيلي گسترده واحدهاي  نژاد توام با خصوصي سازي
ما اين  "شورا ساز"فقاي ر توليدي .... خوانائي نسبتاً كاملي دارد.

واقعيت را كه اتحاديه و شورا دو سطح متفاوت از سازماندهي 
توانند به وجود بيايند  كارگران هستند و هريك در شرايط معيني مي
خواهند الگوي مورد  ناديده گرفته و با يك اراده گرائي آشكار مي

با  و كاريقبول خود را به جنبش واقعي كارگران ايران تحميل كنند 
شود  شرايط مبارزه، اين كه آيا ما در دوران تعرض هستيم يا تدافع، آيا مي

هاي كارگري اين چنين  به كنترل كارگري دست زد يا نه و... ندارند. اما توده
دهند كه قادر به چنگ  كنند و هدفي را در برابر خود قرار مي فكر نمي

  آوردن آن باشند.
ي و تمايل به گنجاندن آن در عدم توجه به سطح واقعي جنبش كارگر

اي كه با تمايالت سياسي خود خوانائي داشته باشد  هاي از پيش ساخته قالب
زند. گرايش راست  گوهر دو انحراف بزرگ در جنبش كارگري ما را نشان مي

هاي  هاي كارگران ايران در جهت دفاع از خواسته خواهد كه تالش مي
قانونيت، آنهم در چهارچوب رژيم  اقتصادي خود را لگام زده و به بارگاه

بغايت ضد كارگري جمهوري اسالمي، ببرد و در اين راه با لحن بسيار 
تازد و به نقد آمادگي خود را براي خوش  خشني به مخالفان خود مي
دارد .آنان بكلي شعار محوري كارگران ايران  خدمتي به بورژوازي اعالم مي

مجوز "ناديده گرفته و بدنبال براي ايجاد تشكيالت مستقل كارگري را 
از مقامات هستند و به سبك موسوي و كروبي خواستار استفاده از  "گيري

هستند. وجود يا نبودن  "هاي قانون اساسي جمهوري اسالمي  ظرفيت"
ها  بوروكراسي كارگري و چگونگي درگير كردن كارگران در مديريت اتحاديه

ين گرايش نيست. همانطور كه در و مسائلي از اين دست اساساً مورد توجه ا
اصالح طلبان "باال گفته شد در حال حاضر، عليرغم نزديكي بيش از بيش با 

، اين گرايش فعال نيست اما در صورت شكست مبارزات جاري "حكومتي
كارگران ايران و سرخوردگي فعالين كارگري، اين گرايش قانونگرا آبشخور 

بايستي  ها از همين امروز مي زه با آنخوبي براي خود پيدا خواهد كرد و مبار
در دستور كار فعاالن سوسياليست كارگري قرار داشته باشد. گرايش چپ 
روانه اما با ترسيم شرايط خيالي اعتالئي و تعرضي مبارزه كارگران در ايران، 
بي اعتنائي به تاريخ جنبش شورائي در جنبش كارگري جهاني، قصد 

ه را دارد و در اين راه بيرحمانه به تحميل الگوي شورائي خود ساخت
تازد. تو گوئي اولين وظيفه همفكران آن مبارزه و  مي "اتحاديه سازي"

تخريب اتحاديه هاي موجود است. كارنامه اين گرايش اما در ايجاد نهادهاي 
كارگري و يا حداقل ياري رساندن به آن كامال خالي است! اين دوستان هيچ 

در هيچ ندارند.  "ضد كار مزدوري"هاي  اجراي طرحنمونه بارزي از موفقيت 
اقدام كارگري بزرگ شعارهاي آنان پرچم مبارزاتي كارگران ايران 

هاي آنان بيش  فاصله ميان واقعيت جنبش كارگري و برداشتنبوده است . 
از آن است كه جائي براي تاثير گذاري آنان بگذارد. اين دوستان اما با تحقير 

ي و حمله خصمانه به آندسته از فعاالن كارگري كه در ا مبارزه اتحاديه
اي درگيرند، عمالً در مقابل جنبش جاري كارگران ايران  جنبش اتحاديه

  رسانند .    هاي مستقل كارگري زيان مي قرارگرفته و به كار ايجاد تشكل
اما از جانب ديگر بايد يادآورشد كه تذكرات دوستان شوراساز ما در مورد 

اي، از نوع بالئي كه به سر اكثر اتحاديه هاي  راسي اتحاديهخطر بوروك
اروپائي و آمريكائي آمده است و امكان سواستفاده رهبران راستگرا و 

ها و  هاي بورژوا از شكل هرمي و بوروكراتيك حاكم بر اكثر اتحاديه دولت
نكاتي از اين دست تذكراتي درست بوده و بواقع دست گذاشتن بر سر نكات 

و جدي مطرح در جنبش كارگري است. اما اين مسئله بر خالف  واقعي
گردد و در شوراها هم  اي بر نمي تصور آنها مستقيماً به شكل اتحاديه

شورا تواند همه اين مسائل، حتي در دوران انقالبي هم، پديد بيايند.  مي
واكسن ضد بوروكراسي نزده است تا در برابر همه اين گرايشات 

توان با رجوع به تاريخ پيدايش و  و اين را مي شدانحرافي مصون با
توان با محمود  ميانحطاط شوراهاي تاكنوني به سهولت نشان داد. اما 

رويكرد شورائي و رجوع به توده "صالحي همصدا شده و خواستار 
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)  بكارگيري گسترده 115- ( ص در تشكالت كارگري شد "كارگران
استراتژيك به تصويب آن در  مجمع عمومي ، منوط كردن تصميمات مهم و

مجامع عمومي، ايجاد كنترل و بازرسي اقدامات منتخبين توسط اين 
اي كردن عضويت در نهادهاي انتخابي و بخصوص سخنگويان  مجامع، دوره

 "روح"(كه در عصر انقالب اطالعاتي به سرعت بدل به نماد عمومي و 
كردن اصل كموني و از همه مهمتر وارد اتحاديه يا انجمن ها ميشوند) 

حق توامان انتخاب و عزل نمايندگان در تمام سطوح از رهبري تا 
به بسياري از  ترين سطوح مسئوليت و... توسط مجامع عمومي پائين

هاي  ناهنجاريهاي بوروكراتيك پايان داده يا حداقل در برابر آن سنگر بندي
توده محكمي ايجاد كرد. هيچ فعال كارگري كه طرفدار مداخله موثر 

مخالف نيست  "رويكرد شورائي"ها باشد با اين  كارگران درتصميم گيري
آن خط قرمزي است كه ميان طرفداران سازماندهي هرمي و اين 
مركزي با طرفداران ارتقا دائمي سطح دخالت بدنه نهادهاي  - رهبر

كارگري وجود دارد و اين آن شيوه كار و سازماندهي است كه در هر 
 –اي چه سياسي  كارگري، چه اتحاديهسطحي از مبارزه 

سوسياليستي، چه تدافعي، چه تعرضي و حتي دوران قيام ممكن و 
. متاسفانه فعاالن كارگري ما به جاي تمركز روي اين قابل اجراست

هاي  ها بيشتر به مسئله تقابل اين يا آن شكل و زدن برچسب رهيافت
نامه آرش نيز نمايان رو و... مشغول هستند و اين در ويژه  رفرميست، چپ

خواهيم  "دوازده سئوال"است. در فرصتي ديگر به جنبه هاي ديگر 
  پرداخت.
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  زير نويس ها:

هاي اسالمي  هاي سياسي و صنفي وانجمن ها، انجمن ، جمعيت احزاب": 26 اصل -1
،  زادي، آ اين كه اصول استقالل ديني شناخته شده آزادند، مشروط به هاي يا اقليت
كس را  ، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند. هيچ ملي وحدت
  ". ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت توان نمي

 سنديكا گذشته، حال، آينده، حسين اكبري -2
سسان سنديكاهاي كارگري، هيات اجراييه هيات موسسان ؤدرباره هيات م -3
 نديكاهاي كارگري.س
 -بويژه نگاه كنيد به مكاتبات انگلس  با فردريك سورژو فلورانس كلي -4

برنامه "عليرغم  "هاي كار شواليه"ويشنوتسكي در باره لزوم شركت فعال در 
   آنها. "مغشوش و التقاطي

 

  يك نكته* 
 ، همكار خوب ما بهروز فراهاني كه خود مورد مشورت اين107پس از انتشار آرش 

م ينامه داشت. از او خواسته بود نامه بود، نقد تندي به تركيب افراد در اين ويژه ويژه
مورد نقد نيز اشاره كند.  اين ، به108نامه براي آرش  ضمن نقد و بررسي اين ويژه

اين نقد براي اين شماره آماده شد. الزم است در مورد نقدي كه به درستي به ما 
  :كنم اي اشاره وارد است، به نكته

ها و  ي آرش است كه براي تهيه ويژه نامه ساله 23به طور كلي اين رسم  
ي مورد  اندركارانِ مسئله اي از همكاران آرش و دست موضوعاتي از اين دست، با عده

) نيز، نه 107ي كارگري (آرش  كند. در ويژه نامه بحث، مشورت و نظرخواهي مي
اندركاران مسايل كارگري نظرخواهي  ستتنها براي تهيه سئواالت از تني چند از د

كرديم. حتا در مورد افراد نيز از همكاران خود خواستيم افراد منفردي از 
  كه چنين شد. هاي مختلف را، معرفي كنند. نظرگاه

در اين ميان به درستي انتقاد بهروز به ما وارد است. البته از اين زاويه كه اعتماد  
  ر معرفي دوستان خود! منطقي نيست.زيادي ما به برخي از دوستان د

*  
  
  

  
  

  
  

  جنبش كارگري
  و ضرورت  تجديد آرايش آن 

  
  حشمت  محسني

  
دهد اين جنبش نگاهي به موقعيت جنبش كارگري كشورمان نشان مي

برد. تدافعي بودن اين موقعيت چيز كماكان در شرايط تدافعي به سر مي
رار داد و يا نتوان راه حلي رازآلودي نيست كه نتوان آن را مورد شناسايي ق

براي برون رفت از اين موقعيت ارائه كرد. راه حلي كه خود مرهون تعامل 
  د. سر برآورتواند مي است و از دل آن فكري و عملي فعاالن چپ و كارگري

از يك سو ريشه در يك رشته از عوامل عيني  دفاعي بودن جنبش كارگري
گر از خصوصيات و موقعيت و مختصات ساختاري دارد؛ و از سوي دي

 - دولت و كارفرمايان ،يعني جنبش كارگري  - گرانبازيگران و كنش
  گيرد.  سرچشمه مي

هاي مختلف اقتصاد، توان به  گسيختگي بخشاز جمله عوامل ساختاري مي 
اتخاذ سياست واردات  هاي مختلف اقتصاد،بخش ميانضعف بخش توليد در 

 ي(تعطيلي غالب واحدهاي صنايع نساجي يككاالهاي مشابه توليدات داخلي 
بل امكاناتي كه درآمد نفتي آن را ) از قرودبه شمار مياين رويكرد نتايج  از

وزن سنگين واحدهاي اقتصادي كوچك در كل ساختار  و كند،فراهم مي
اقتصادي كشور...  اشاره كرد.  اين مختصات از جمله عواملي اند كه تحول 

در كل ساختار  يكوتاه مدت ناممكن است و به تغييراتكم در ها دستدر آن
  اقتصاد كشور، نياز دارد.

سركوب لجام گسيخته جنبش كارگري از سوي دو نظام سطنتي و رژيم 
دهي، خصلت بيمارگونه فرقه اسالمي، گسست در انتقال تجربه سازمان

ران و ند كه سهم بازيگاگرايي در بين فعاالن چپ و كارگري... نيز از عواملي 
  زنند.كنشگران را در تكوين اين موقعيت رقم مي

خطاي فاحشي ست هر آينه  اگر در تكوين اين موقعيت يكي از اين عوامل 
را ناديده بگيريم يا به آن كم بها دهيم. بي توجهي به عوامل ساختاري اين 
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توان تحت گران ميخطر را در بر دارد كه گويا با اراده و نقش آفريني كنش
بر پا كرد. و عدم توجه به نقش و را رايطي تشكل توده اي كارگران هر ش

اي گران اين ضعف و كاستي را در بر دارد كه گويا تشكل تودهاهميت كنش
تواند به خودي خود ي شكل بگيرد. و فعاالن و عامالن اجتماعي در اين مي

  )1(كنند و در بهترين حالت يك ميانجي بيش نيستند.باره نقشي ايفا نمي
  به عنوان نمونه كافيست در اين باره به دو شرايط متفاوت نظر بيافكنيم:

ريزي شتابان واحدهاي اقتصادي قرار پي هشرايطي كه ما در دور ،نخست 
شود؛  و دوم با داريم كه در عين حال  با كمبود كارگر ماهر  مشخص مي

در -دارد موقعيتي مواجه ايم كه واحدهاي اقتصادي به كارگر ساده نياز 
شود. روشن است كه  قدرت حالي ارتش ذخيره بيكاران به وفور يافت مي

يكسان نيست و در دومي بنا به داليل  دو موقعيتدر اين  كارگران چانه زني
برند. وانگهي در اولي به مراتب تري به سر ميدر شرايط تدافعي هاآنمعيني 

  است. خورداردومي برشرايط مساعدتري نسبت به  يابي از امكان سازمان
ي عوامل پرسش اساسي در اين بحث اما اين است كه نسبت و رابطه

- گران كدام است. در شرايطي كه عوامل ساختاري نميساختاري با كنش
تواند توانند بالدرنگ تحول يابند، پيشروي جنبش كارگري چگونه مي

  محقق شود.
آن جا كه قدرت  در"گويدبورلي سيلور نكته نغزي دارد هنگامي كه مي

استراتژيك كارگران ناتوان است، كسب پيروزي به قدرت سازماني آنان 
  ) 2.("بستگي دارد

ها و ي استقرار طبقه در بخشنحوه-اگر در اين بحث ما جايگاه كارگران
ي نحوهسطح مطالبات،  -شانرا از كنش طبقاتي - هاي اقتصاديشاخه

تفكيك كنيم، منطق پيشروي  -كاربرد اشكال مبارزه، و سطح سازمانيابي
كارگران در دومي نهفته است، تا در اولي. به سخن ديگر، در افق  و چشم 

رسد در انداز مشهود، جابه جايي در ساختار طبقاتي بسيار دشوار به نظر مي
  پذير است.     حالي كه تجديد آرايش طبقاتي در دل همين شرايط امكان

فعال شدن اين عامل  ديد آرايش وترديدي نيست كه صرفا از طريق تج
توان موجب تغييرات بزرگ ساختاري شد، بخشي از اين تحول به منافع نمي

سرمايه، به مختصات نبرد طبقاتي وابسته است. اما تا آن جا كه به تحول در 
ي ذاتي بين اين ساختار گردد، يك رابطهدرون همين ساختار موجود بر مي

كارگري وجود ندارد؛ و قابل تصور است كه و پراكندگي و استيصال جنبش 
اجتماعي، آرايش سياسي متعددي وجود داشته  در درون همين ساختار

زني كارگران را در مقطع انقالب باشد. به عنوان نمونه كافيست قدرت چانه
شرايط و مختصات  نسبي به ياد آوريم. كه چگونه با وجود ثابت بودن

تري يش سياسي كارگران خصلت تهاجمي، آرااز آن زمان تاكنون ساختاري
  داشته است.

 آن عناصرن ميااى در يژهوبطه ن از راآاز مهمتر و عناصر رى از ساختاهر
با بلكه  ،نيستار پايدو يك پديده ثابت ر، ست. يك ساختااتشكيل شده 

اهم فرن تغيير آهاي مينهر، زيك ساختادرون بط عناصر در رواتغيير 
تى اتغييران مىتوكه ست ايى راصفآدر تغيير ى و يرگرقيقا با ياو د ،دمىشو
بين ن و كنش عامالر، ساختااز جامعه ورد. هر آاهم فرد موجور ساختارا در 
د جووبطه معينى ن و كنش راعامالر، ست. بين ساختااتشكيل شده ن عامال

در يگر رت دعبادد به گرر ند موجب تغيير ساختاانمىتو يدارد. هر كنش
ان گراز كاربخشى ام و كنش قداترين ليكادرا ،ما مشخص ينبحثا

دهد.  تغيير د را موجو ريا ساختان و بطه بين عامالراند به تنهايى انمىتو
ات در مينه تغييرزند امانى مىتوان زگراز كنشبخشى ام و كنش قدايك 
ن و بين عامال مناسباتدر ساسى ابا تغيير ورد كه آاهم فررا  معيني رساختا

نيز ن بين عامالمناسبات در مسائل همين شد. عين باام تور ساختااى جزا
د خودى به خون عامالمناسبات ميان در يشى راتجديد آهر  .ستدق اصا

ست ايط معينى اتنها تحت شربلكه  ،ددنمىگرر ساختاردن موجب بهم خو
منجر ر ساختادل تعاردن خوهم به برا جزن و ابط بين عامالدر رواتغيير كه 

كه ست اين اشت انگشت گذن اآروى بر انمىتواى كه نكتهدد. مىگر
يط اتحت شران گراز كاربخش ن ين يا آاه توسط رزترين شيوه مباليكاراد

ند به امعينى شايد به نتايج قابل توجهى نيانجامد حتى بر عكس مىتو
فت ون ربراى بردد. منجر گرها نآاى به تضعيف قوان و گرن كاره شددفرسو

، هرزمبال شكااتر چه بيشل كردن هر يكارادبه ان گر، كارفعىايط تداشراز 
و كاري ف، همئتالى، اگيرربه ياكه بل ،ندارندز جتماعى نياام و كنش اقدا
بايد د تحااين اه وند. به عالج دارحتياد اخواردوى مختلف هاى بخشد تحاا

رت ين صواغير در  ،زدساوى منزو ه اكندپررا حريف و قيب اردوى رند ابتو
ان و گرد كارنبرو جنگ و  ،شداهد نخود يجاا دموجور ساختادر تحولى 

اهد كرد. خوا خصلت فرسايشى پيدد خون مقابل حريفاكشان در حمتز
ور مقدورى و مر ضرايك ى گركارجنبش  هم اكنون موجود كتباريط فالاشر

ن بر طبق آارد كه ندد جواى وقبل تعيينشدهاز آيه و حكم هيچ نيست. 
مختلف ت گيرند.  لحظاار قر عيافدتضعيت در وبايد  وارهان همگركار

ن در بين حريفااى قوازن تول محصوض تعردل، و تعا، فعاسياسى نظير تد
را گذو نتقالى ار، اسياسى ناپايدهاي ين لحظهالبته اصد و ست د انبرل حا

گر اتبديل نمىشوند.  ار پايد، و ثابت، ئمىدامر اگاه به يك و هيچ  ،هستند
يش معينى راآل محصود موجواى قون ازين توكه هست است اين احقيقت 

- فئتالاگر يش طبقاتى نشانراآت هر ست. مختصااطبقاتى هاي يصفبنداز 
ان مىتودها تحاها و افئتالدر است. با تغيير امعينى ىهاي گيررياها و 

تى اتغييرا قوازن توان در ليل مىتوهمين ديش طبقاتى تعيير يابد. به راآ
ازن تودر تغيير كه ست اشن زد. روبهم را  اقوازن تود يا حتى خود كرد يجاا

لى متحقق اومى بر بستر وت هستند و دوله متفاساما دو قوازن با تغيير توا قو
، گىاكندپر، يمتهزحمت ما با كنوني در اردوى كار و زلحظه د. در مىشو

نسبى م نسجااز احريف ، در اردوى يماجهامو در مقياس سراسري تشكلم عد
ل نتقااه با وبه عالرو هستيم. بهرولتى رت دونه قداپشتوحمايت متقابل با و 

با رت، كه تجاو نه اگرداسوهاي به بخشى توليدهاي بخشها از سرمايه
هاي از بخش ،ستاه دبوادف مترد نبرو قلمرل نتقاابا ى و گيرن درتغيير مكا
. نداشدهوم محردى ياود زتا حددى قتصار افشاى از اهرم گركارجنبش 

ند ا كزنقطه توليد متمران كه در گراز كارخش قابل توجهى نى بزچانهرت قد
ى و گيردره زبايد حوى گركاريطى جنبش اچنين شردر ست. اتضعيف شده 

ار دادن قرر تحت فشااى برى جديدت مكاناض كند و از اعوزى را بان مكا
ن نشاان گرت كارعتصابارزات، و امبات، ضااعترابه هي جويد. نگاد حريف سو

 ،نشدهف نه تنها موجب عقبنشينى حرت مااقداين ايجه نتدهد كه مى
ست. اه كردميد انان را آنااردى موو در ه دفرسوان را گروى كارنيركه بل

كه در ست ان اگرت كارمااقداز انمونه  يك ،زىسودبه خويا اقدام تهديد 
ن شالستيصال احادهد در همان مىن نشاان را گرن كارعصيال كه عين حا

توان فرار در چنين شرايطي از اين پرسش مقدر نمي كند.نيز منعكس مىرا 
  كرد، براستي چه بايد كرد؟

در بررسي  تحسين برانگيز خود از شرايط كارگران بافنده  يك  بورلي سيلور
دهد كه چگونه نمونه از تجديد آرايش كارگران در شرايط دشوار را نشان مي

زني در محل كار، انهدر يك دوره زماني طوالني، با وجود كاهش قدرت چ
ها توانستند از طريق روي آوري به تغيير آرايش سياسي،  توان خود را آن

  گويد:افزايش دهند. او مي
كارگران بافنده كه ...در كارگاه هاي كوچك پرشمار و در شرايط اشتغال "

هاي سياسي كردند، ناچار بودند تا بر پايه تشكيل سازمانناپايدار كار مي
هاي صنفي، قدرت رويارويي با چنين اتحاديهي خويش و همطقهشهر يا من

  ."كارفرمايان خود را بنا نهند
كند، بلكه معتقد او ابدا اين رويكرد را صرفا به كارگران بافنده منحصر نمي

توان در كارگران بخش خدمات نيز سراغ گرفت. است كه اين رهيافت را مي
  دهد:او ادامه مي

ارگران خدماتي با دستمزد ارزان، در صنايعي به كار در دوران كنوني، ك"
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كم،  به ظاهر، به طور عمودي از هم پراكنده و اشتغال دارند كه دست
- مند بر گروهاي الگوي سازمانيابي پايهتر از گونهاند. و بيشجداسازي شده

ي موقعيت كارگران كنند تا آن به الگويي بر پايهبندي اجتماعي پيروي مي
و  "كارزار دستمزدي در حد گذران زندگي"توليد وابسته باشد.  در محل

در اياالت متحده امريكا در آن تالش  "نادارهكارزار دادگري براي سراي"
- اي در جامعه برپا كنند كه در هر شركتبودند تا آن چنان سازمان كارگري

  ."اش در خدمت اشتغال پايدار باشد و بسها، وابستگي
- تجربه تاريخي از جنبش كارگري نظير بافندگان اين جمعاو از بررسي اين 

  دهدبندي را به دست مي
اي تاريخي، پيروزي همانند با كارگران بافنده به گونه"كارگران خدمات، 

زني خودمختار تشكالتي توانست تنها در وابستگي به قدرت چانهنمي
 ها والف با گروهاي گسترده به ائتتر به گونهكارگران به دست آيد، بلكه بيش

  ."افراد جامعه وابستگي داشت
هاي ديگر طبقه، شرايط نبرد افزايش توان كارگران از طريق يارگيري بخش

كند. فراتر از آن، اگر اما پيروزي در آن را تضمين نمي ،كندرا مساعدتر مي
تري هايي از طبقه از حيث شيوه و اشكال نبرد نيز به طور رزمندهبخش

زه زنند،  نتايج آن از لحاظ دستيابي به هدف، ضرورتا دستاورد دست به مبار
مثبتي در بر نخواهد داشت. توجه به اين نكته از اين لحاظ حايز اهميت 

 بر است كه برخي از مدافعان جنبش كارگري در ارزيابي از توازن قوا
به طور يك جانبه  -نظير اعتصاب، راهبندان... -اشكال مبارزه چگونگي
ها، سطح عوامل ديگر نظير نوع درخواست درنگ بررند و از تاكيد دا

سازمانيابي، متن عمومي كه پيكار كارگران در آن جاري است امتناع 
  ورزند. مي

ي اين نكته از اين رو شايسته دقت است كه در هر مبارزه كارگري مالحظه
بايست تصور روشني داشته باشيم از كادر و چارچوبي كه مبارزه در آن مي

  گيرد.صورت مي
با  من تا اين جا به طور فشرده تالش كردم تعامل ساختار با عامالن را 

توان در شرايط استفاده از نمونه كارگران بافنده نشان دهم كه  چگونه مي
تدافعي با عنايت به تجديد آرايش نيروها در برابر تعرض حريف مقاومت 

كرد. اكنون بگذاريد اين  كرد و شرايط مساعدي را به نفع اردوي خود ايجاد
  خط راهنما را در جنبش كارگري كشورمان تعقيب كنيم.   

دهد هاي مختلف طبقه كارگر در ايران نشان مينگاهي به مبارزات بخش
كنند و شان از هيچ فداكاريي دريغ نمياگرچه براي دستيابي به مطالبات

به گيري چشم به طورها پردازند، معهذا آنهزينه فراواني براي آن مي
. بدتر از آن، تغييري محسوسي در توازن يابندخود دست نمي هايخواست

كنند. پرسش كليدي اين است كه چه بايد بكنند تا از يك سو قوا ايجاد نمي
شان موثرتر واقع شود و از سوي ديگر بهبودي در اوضاع عمومي مبارزات

وان مبارزه هر يك توان تبه سخن ديگر چگونه مي جنبش كارگري رخ دهد.
از بخشهاي جنبش كارگري را تقويت كرد و به الزامات سهمگين رويارويي 

  با كارفرمايان و دولت حامي آن پاسخ در خور داد؟
هاي كارگاهتوان از ظرفيت چگونه مي -البته نه تنها نمونه -به عنوان نمونه

جربه در پيكار كارگران به نفع كل جنبش كارگري بهره جست. به تكوچك 
تواند منشاء اثري باشد دانيم كه اعتراضات اين بخش به خودي خود نميمي

اين  كنيم. ايجاددر همين وضع موجود  يتغيير پس چه بايد كرد تا 
پرسش براي كارگران صنايع اتوموبيل سازي، يا نفت يا نساجي و غيره نيز 

روشني براي دستيابي به اين هدف ما نياز داريم نخست تصور  صادق است.
ها و ها در شاخهها در دست داشته باشيم، دوم از استقرار آناز كميت آن

هاي مختلف اقتصادي درك معيني داشته باشيم، سوم از توزيع بخش
- ي مزبور و پيوند آنجغرافيايي آن آگاه باشيم، چهارم از امكانات فني رشته

- ي اتصال آننحوه هاي متوسط اطالع داشته باشيم، و باالخره ازها با كارگاه
  اگر بتوانيم  ها با كارگاه بزرگ و كليدي دريافت مشخصي داشته باشيم.

  

  
براي حل اين معضالت پاسخ منطبق بر شرايط فراهم كنيم و در ميدان 

-توان از موثر بودن مبارزات كارگاهها فايق آييم، آنگاه ميعمل بر اين حفره
  هاي كوچك سخن گفت. 

به خودي خود و طرح مشكالت  هاي عينياهي از دادهدر هيچ كجاي دنيا آگ
يابي در مقياس بزرگ مبدل نشده است. براي دستيابي به هدف به سازمان

هاي منطبق با ها و استراتژيما به طرح ،يابي در مقياس بزرگسازمان
مان نياز داريم. براي تامين اين هدف ضروري است از چند واقعيت عيني

اين نوشته گامي است مقدماتي  وشني داشته باشيم.مساله كليدي تصور ر
  براي پاسخ به اين نيازها.

  دهيتوجه به تنوع سازمان -1
تواند دهي نميهاي مختلف طبقه كارگر، سازمانها و اليهنظر به تنوع بخش

كه هاي كارگري با يك آهنگ پيش برود. به عالوه چنانبنديدر همه گروه
 محل كار ، اينهاي كارگريبخشي از اليه ميان در باال مشاهده كرديم در

هايي ديگر محل از اهميت تعيين كننده برخورداراست و در بخش است كه
گيري و زندگي. وانگهي فعاالن چپ و كارگري نيز هر يك بنا به جهت

، كنند (شورا، كميته كارخانهاستراتژي خود نوع خاصي از تشكل را تبليغ مي
. نهندسازماندهي در حد خود تاثيرات معيني بر جاي ميو بر نوع  اتحاديه...)

توان بدون ناديده اين است كه چگونه ميبحث پرسش مركزي در اين محور 
گرايي بين اين نيروها را در جهت ها، همگيريها و جهتگرفتن  تنوع طرح
  يابي طبقه به كار گرفت.تقويت و سازمان

استراتژي وجود دارد كه از اهميت دو  ،در جنبش ما در پيوند با اين محور
اي برخوردار است. يك استراتژي بر رشد موزون و تكاملي قابل مالحظه

در نهايت  كه در يك روند تكاملي وكند يابي از محل كار شروع ميسازمان
. استراتژي ديگر بر ابتكار فعاالن و شودمنجر ميراسري سبه تشكل 

يابي در سازمان الن واحدهاي مختلفو از طريق پيوند فعا پيشروان كارگري
اي از طرح اين راهبردها، تاكيد دارد. بعد از گذشت زمان قابل مالحظه

ها به داوري نشست. توان در باره درستي هريك از اين استراتژياكنون مي
اي درستي خود را نشان طرح تا اندازه دو واقعيت اين است كه هريك از اين

گيري سنديكا شركت ت خود را. شكليمحدود، و تا حدي نيز ستداده ا
آفريني كميته شقكند و نواحد و هفته تپه درستي ديدگاه اول را تاييد مي

  زاد بيكاران مويد نظر دومي است. آتحاديه اهماهنگي و پيگيري، 
ما بدون اين كه اين دو طرح را در تقابل با هم قرار دهيم بايد تالش كنيم از 

ها براي تقويت كل جنبش كارگري بهره ن طرحنقطه قوت هر يك از اي
و ضعف يك ديگر را جبران نماييم. جنبش كارگري كشور ما  ،بگيريم
تر از آن است كه هر تالشي كه براي سازمانيابي كارگري تر و پراكندهضعيف

  گرايي آن را انكار و طرد نماييم.گيرد از منظر سخيف فرقهصورت مي
بش كارگري اسپانيا را كه در شرايط هاي جن كاماچو تجربه و درس

در هر لحظه "كند  بندي مي فاشيستي مشابه ما رخ داده است چنين جمع
دهي بايد در خدمت اصول قرار گيرد و تابع  تاريخي معين، اشكال سازمان

اي، غيرشماتيك و فاقد قواعد  اشد. اين اشكال بايد باز، غيركليشهبها  آن
اي، اجبارا  ورت جنبش درخواستي تودهتنگ و محدودكننده باشد. از ضر

آيد كه اشكال سازماندهي تمامي طبقه كارگر بايد ابتدايي و  چنين بر مي
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د به آن وارد ناي بسازيم كه مردم بتوان نهايت منعطف باشد. ما بايد خانه بي
شوند و در آن جا امكانات زيادي براي همزيستي وجود داشته و با حداكثر 

 )3.("اره گرددآزادي و دموكراسي اد
 هاي سياسي با اقتصادي رابطه خواست -2

گيرد كه  گيري تشكل كارگري در شرايطي صورت مي تالش براي شكل
يابي جنبش  اي جامعه ما را در بر گرفته است. سازمان جانبه هاي چند بحران

را  تواند نسبت به اين شرايط بي تفاوت باشد و مختصات آن  كارگري نمي
   ناديده بگيرد.

يكي از معضالتي كه هم اكنون پيشاروي جنبش كارگري قرار دارد شركت 
در مبارزه اقتصادي و مداخله در پيكار سياسي براي آزادي، دموكراسي و 

هاي مردم در عرصه  حقوق اجتماعي است. در شرايطي كه ديگر بخش
تواند  جنبش كارگري نمي كشند،مطالبات سياسي را پيش مي سياسي

اما اين اصل كلي، با توجه به عرصه اقتصادي محدود كند.  بهمبارزه خود را 
سازمانيابي كنيم كه  ريزي تشكل كارگري تالش مي ما در شرايطي براي پي

. در اين جا تشديد شتابان دقرار دار ي خودهاي اوليهكارگران در گام
تواند اين حركت را در نطفه با شكست مواجه سازد. به  فعاليت سياسي، مي

رسد ما با اصل نبرد كم شتاب بهتر بتوانيم شرايط موفقيت حركت  ينظر م
پذيري تواند ضربه را فراهم آوريم. تشديد مصنوعي فعاليت سياسي مي

-را در برابر رژيم هار جمهوري اسالمي آسيب حركت را افزايش دهد و آن
گريزي نيز آفت ديگري است كه فعاالن جنبش  پذير سازد. البته سياست 

بايد از آن پرهيز كنند. در اين رابطه تجربه سوليدارينوش لهستان  كارگري
مورد  -ترنه بيش -تواند به عنوان يك تجربه  اي است كه مي تجربه ارزنده

استفاده قرار گيرد. اتحاديه همبستگي در لهستان در ابتدا در مبارزه سياسي 
ب با توازن هاي خود، متناس اما متناسب با تقويت پايه ،شركت فعال نداشت

گران اصلي صحنه سياست توانست در عرصه سياسي به يكي از بازي ،قوا
كشور لهستان تبديل شود. در شرايط كنوني براي شركت در مبارزه سياسي 

هاي كارگري امري طوالني،  ريزي تشكل اي نبايد به خرج داد. كار پي عجله
گردآوري نيرو و ها بايد متناسب با صعب و دشوار است. نبرد در همه حوزه
همراه با ابتكارهاي خالق و منطبق  توازن قواي عيني حريفان در حال نبرد

 بايد از تشكيالتي صورت گيرد. در شرايط كنوني بهترين آرايش با شرايط
 "جنگ موضعي"تبعيت كند اما نبرد بايد از منطق  "اي جنگ جبهه" منطق

 نيروهاي جنبش همه يعني بر سر موضوعات محدود بايد ؛پيروي نمايد
بندي و مبارزه بر سر  آرايي كنند. اين آرايش و صف كارگري صف

كند و نبرد را  هاي مشخص پيروزي حركت كارگران را تضمين مي خواست
در واحدهاي توليدي، موسسات خدماتي و غيره از حالت دفاعي خارج 

هاي  سازد. تعرض رژيم در هر حوزه بايد با به ميدان آمدن همه بخش مي
ختلف مزد و حقوق بگيران مواجه شود در اين شرايط پيروزي رژيم اگر م

  )4(شود. ناممكن نشود دستكم با شرايط بسيار دشواري مواجه مي
  امكانات سازماندهي در شرايط كنوني كدام اند؟ -3

عطف توجه به تنوع سازماندهي و پذيرش منطق مبارزه اقتصادي و سياسي 
ط كنوني فعاليت خود را براي سازماندهي كند كه در شرايهنوز روشن نمي

توانيم آغاز كنيم. براي مقابله با تهاجم جمهوري اسالمي جنبش از كجا مي
هاي متعددي وارد صحنه نبرد شود. يكي از مسيرهاي كارگري بايد از راه

هاي معين اقتصادي است كه سنت جا شناخته شده سازماندهي در رشته
گران يا كارگران بخش ترابري به آساني ه نفتافتاده دارد. به عنوان نمون

هاي توانند در رشته اقتصادي خود متشكل شوند، اگر پيرامون خواستمي
بي واسطه خود در يك شرايط مساعد بتوانند نيرو بسيج كنند. روش ديگر 

ها و مطالبات مشخص و داغ در جنبش كارگري است. عزيمت از خواست
جنبش كارگري وجود دارند كه به سهم  هم اكنون برخي از مطالبات در

توانند شرايط مساعدي را براي پا گيري سازمانيابي فراهم كنند، خود مي
  ها عبارتند از:ترين آنمهم

جنبش مبارزه براي پرداخت به موقع دستمزد: با نگاهي به ترازنامه  - الف
توان گفت خواست هاي اخير، با قاطعيت ميجنبش كارگري در سال

ترين مطالبه جنبش كارگري ترين و عمدهبه موقع دستمزد شايع پرداخت
گيرد. از اين رو هاي مختلف طبقه را در بر ميرود كه شاخهبه شمار مي

برپايي يك جنبش حول اين مطالبه به اندازه خواست بي واسط يك رشته 
هاي اقتصادي مختلف هاي متفاوت از رشتهتواند كارگران بخشصنعتي مي
  رگري را به حركت وادارد.جنبش كا

اي يكي از ها: اخراج و بيكارسازي تودهجنبش مبارزه عليه اخراج -ب
حادترين مساله كارگران يا بخش قابل توجهي از كارگران كشور ما محسوب 

ها توان يك جنبش مبارزه عليه اخراجشود. براي مقابله با بيكارسازي ميمي
اند و از انگيزه قوي تازگي بيكار شده را از طريق كساني سازمان داد  كه به

  برخوردارند.
ها فرق دارد. اولي جنبش بيكاران: اين جنبش با جنبش مبارزه با اخراج -ج

مبارزه كارگراني است كه يا در خطر اخراج قرار دارند يا به تازگي اخراج 
ها، شده اند. بيكاران اما كساني هستند كه در جستجوي كار اند. پاتوق

توانند شرايط آشنايي فعاالن بيكار را هايي هستند كه ميكار...مكاناماكن 
اي از بيكاران زمينه تكوين يك جنبش بزرگ فراهم آورند، و با ايجاد شبكه

  از بيكاران را در كشورمان فراهم آورد.
  ضرورت توجه به محيط زيست كارگران -4

- كم ران اهميتدر ايران اگر نگوييم محل زيست كارگران از محل كار كارگ
ي آن از اهميت برخوردار است. ندارد دستكم بايد بگوييم به اندازه يتر

دار ها با بيكاران، زنان بيكار و خانهمحل زيست كارگران محل تالقي آن
دهي هاي منعطف سازماناست و هر آينه اگر اين نيروي عظيم در تشكل

هد. محيط زيست ها را به مراتب افزايش ميدزني آنقدرت چانه ،شوند
د. محيطي نگردران از روند توليد وارد محيط زندگي ميگمكاني است كه كار

كه تالقي گاه استراحت، فراغت، تفريح، خانواده و بازتوليد نيروي انساني به 
- رود. كاركرد همين عوامل است كه سرنوشت كارگران را با بخششمار مي

آورد. يك ها را فراهم ميل آني اتصادهد و زمينههاي ديگر طبقه پيوند مي
هاي كارگري، اهالي محل و كارگران نمونه درخشان از هم سرنوشتي خانواده

اي كه توان در حركت سنديكاي هفت تپه سراغ گرفت. نمونههفت تپه را مي
تواند بر محل كار منحصر دهد امروزه سازماندهي اتحاديه نمينشان مي

  نگيرد. بر رهاي طبقه را دبماند و ساير بخش
  تلفيق كار علني و غيرعلني - 5
بايست تصور  يابي سراسري به پيروزي دست يابد، مي كه سازمان براي اين  

ي قانوني، علني و مخفي داشته باشيم. ترديدي  روشني از رابطه مبارزه
 ،تواند به طور مخفي صورت گيرد يابي سراسري نمي نيست كه سازمان

اي به  خود يك مبارزه علني است. مبارزه توده اي بنا به ذات مبارزه توده
يابي سراسري و مبارزه آور است. اما سازمان صورت مخفي يك تناقض خنده

تواند خود را در  اي مساوي با مبارزه قانوني نيست. اين مبارزه نمي توده
چارچوب تنگ آن محدود سازد. اين حرف به اين معنا نبايد فهميده شود 

هاي  اي قانوني استفاده كرد. اما آويزان شدن به اهرمكه نبايد از منفذه
قانوني تحت هيچ شرايطي نبايد در خود و في نفسه هدف تلقي شود. اوالً به 

اند كه حركات كارگران  اين دليل كه مجاري قانوني به خاطر اين تعبيه شده
 وبچارچ از كارگران مبارزات روزمره ،اي شرايط را مهار كنند و ثانياً در پاره

. بهترين نمونه در اين رابطه به رسميت نشناختن حق رودفراتر ميقوانين 
توان  اعتصاب توسط قانون كار رژيم و به كارگيري آن توسط كارگران را مي

اي شدن آن بايد  مثال زد. موثر بودن هر شكل از مبارزه تنها و تنها با توده
دامنه حركت را سنجيده شود. گاهي اوقات اين مبارزه قانوني است كه 

  را محدود نمايد. در اين تواند دامنه آن سازد و گاهي بر عكس مي گسترده مي
رابطه هيچ شكل از مبارزه نبايد نفي شود و هر شكل از مبارزه تا آنجا كه 

سازد بايد به نحو خالقانه به كار گرفته شود. در  دامنه مبارزه را گسترده مي
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تواند  ته باشيم كه بي اعتنايي به آن مياي توجه داشاين جا بايد به نكته
اي را ناديده بگيريم و  اگر منطق مبارزه توده ،باري داشته باشد عواقب زيان

با حركات نسجيده و نادرست به طور مصنوعي جنبه مخفي و سري به آن 
 الزامات مبارزه با هر انگيزه و هدفي ضربات جبران ناپذيري به ،بخشيم

م. عكس اين رابطه نيز صادق است، گاهي اوقات عدم اي اي وارد ساخته توده
تواند ادامه  هشياري در پيوند با علني كردن همه سطوح سازماندهي نيز مي

يابي كارگري را با اختالل جدي مواجه سازد. در اين جا بايد  كاري سازمان
ها  د يا به عبارت ديگر همه تخم مرغنيابي علني نباش سطوحي از سازمان

 از سويك سبد چيده شود. اين امر مخصوصاً با كادركشي كه نبايد در ي
بيش از هر زمان ديگر بايد مورد مالحظه قرار  ،رژيم اسالمي صورت گرفته

هايي از فعاالن كارگري بايد براي كار قانوني در نظر  گيرد. از اين رو بخش
ها بايد كار علني را پيگيري نمايد و بخش  از آن يديگر بخش ،گرفته شوند

ديگر به عنوان ذخيره براي تداوم فعاليت نبايد علني شوند. به تجربه 
گر بدون وجود يك بازوي  هاي سركوب دانيم كه در شرايط تسلط رژيم مي

گران مورد اعتماد كارگران حرفي از مبارزه كارگران  غيرعلني، بدون هدايت
  تواند در ميان باشد. و تداوم آن نمي

علني نه بحثي است ناظر بر مطالبات كارگري، خالصه كنيم كار علني و غير 
دهي توده كارگران و نه اشكال مبارزه، بلكه بحثي است مربوط به سازمان

از پيش  كه ،كه شكل آن تابعي است از مختصات عمومي سياسي جامعه
توان در پيوند با هر شرايطي يك حكم عام صادر كرد. كساني كه از نمي

روند و يك شكل از فعاليت را ن طفره ميتحليل دقيق شرايط مشخص ايرا
   كنند.يابي عمل ميچون يك مانع براي سازمانكنند دقيقا هممي آرماني

  

  
  
 ضرورت سازماندهي جبهه واحد كارگري -6

اي است مطلوب و تدبيري است عليه فرقه  ايده جبهه  واحد كارگري ايده
هم خود در خدمت تواند به س گرايي در درون جنبش كارگري. اين طرح مي

هاي بزرگ پيكار طبقاتي  سازمانيابي طبقه قرار گيرد و در حل يكي از ضعف
اما  ،اي طبقه نيست در ايران كمك كند. اين طرح معادل تشكل توده

 تواند در خدمت آن قرار گيرد. مي
بلكه عالوه بر آن  ،اي مطلوب نيست ايده جبهه واحد كارگري تنها ايده

توان  حدوده امكانات جنبش كارگري ممكن است و مياي است كه در م ايده
با تمهيداتي آن را از عرصه طرح به قلمرو عمل در آورد. امكانات جنبش 

توانند اين طرح را از قوه به فعل در آورند؟ نگاهي به  كارگري كدامند كه مي
ايم كه  دهد كه ما با نهادهايي مواجه شرايط عيني جنبش كارگري نشان مي

هايي كه از حق تشكل دفاع  يا نهاد "سازمانده"هاي  ها را تشكل نتوان آ مي
گذاري كرد. اين نهادها از بهترين ابزار و مصالح برخوردارند و  كنند نام مي
دهي جبهه واحد كارگري نقش ايفا كنند. اتحاد و  توانند در شكل مي

بلكه عالوه بر  ،همكاري اين نهادها فقط به نفع كل جنبش كارگري نيست
تواند در خدمت هر يك از اين نهادها به طور جداگانه  آن به طور ويژه مي

 هم قرار  دارد.
تواند از طريق  جبهه واحد كارگري در شرايط كنوني جنبش كارگري مي

گران، فعاالن و مدافعان تشكل گرايي، همكاري و اتحاد عمل سازمان هم
ه و كساني كه دل مستقل كارگري شكل بگيرد. اين اتحاد بين كارگران آگا
تواند حلقه مقدم  در گرو به ميدان آمدن جنبش كارگري دارند مي

سازمانيابي سراسري كارگران در ايران محسوب شود. اين اتحاد بين عامالن 
مشخص كه در جنبش كارگري ايران داراي سيما و گرايش معيني هستند 

  تواند در خدمت هدف فوق قرار گيرد. مي
  ت حمايتي در جنبش كارگرينقش و اهميت حركا -7

هاي هاي حمايتي در جنبش كارگري از اهميت قابل مالحظهحركت
سازد. برخوردار اند، و به يك معنا هويت طبقاتي كارگران را متجلي مي

-گر ميحركات حمايتي قبل از هر چيز همبستگي بيان كارگران را جلوه
يه كارگران سازد. در حركات حمايتي است كه هر كارگر، هر بخش و ال

كند كه در ميدان مبارزه تنها نيست، بلكه در پيوند با ديگر احساس مي
توان صرفا به مساله كارگران قرار دارد. اما اهميت حركات حمايتي را نمي

رود. حركات همبستگي محدود كرد. بلكه نقش آن از اين امر فراتر مي
از سوي ديگر توان  كند، وحمايتي از يك سو قواي طبقه كارگر را متحد مي

مقابله رژيم را تجزيه. چرا كه در برابر هر حركت حمايتي رژيم ناگزير است 
نيروهاي خود را در چند جبهه تقسيم كند. بنابراين اگر حركات حمايتي در 
جنبش كارگري گسترش يابند، امكان پيروزي در هر جبهه نبرد، براي هر 

حركات حمايتي با توان  يابد. در نتيجهبخش طبقه كارگر افزايش مي
سركوب رژيم نسبت معكوس دارد: يعني افزايش آن، سبب كاهش قواي 

كننده را شود. وانگهي هر حركت حمايتي موقعيت نيروي حمايتدشمن مي
كند. بنابراين حركات حمايتي را نبايد صرفا پشتيباني يك نيز تقويت مي

اين حمايت منجر به طرفه يك بخش از كارگران از بخش ديگر قلمداد كرد. 
  شود.كننده و در نتيجه  كل طبقه ميتقويت بخش حمايت

  ."ضرورت ديالوگ و پيوند بين فعاالن چپ و فعاالن كارگري"8-
هم اكنون در كشور ما هم نيروهاي چپ وجود دارند و هم تعداد قابل   

توجهي از فعاالن كارگري مستقر در محيط كار. اين دو نيرو هر كدام در حد 
- وان و ظرفيت خود به فعاليت مشغول اند و كارهاي با ارزشي انجام ميت

هاي موجود البته هنوز دهند. بيالن فعاليت اين دو نيرو با توجه به ظرفيت
ي اين دو شود، و اگر تغييري در آرايش رابطهبيالن مطلوبي محسوب نمي

راتر رود. تواند به مراتب از اين وضع موجود فها مينيرو رخ دهد توان آن
هاي بزرگ و قدرت تعميم فعاالن چپ به طور معمول و بنا به تعريف از افق

توانند مسايل را  از سطح جزيي، خاص و خُرد به مسايل برخوردارند  و مي
كلي، عام و كالن پيوند دهند، فعاالن كارگري نيز به طور عام دستي بر آتش 

و به خوبي قادر اند هر طرح  يابنددارند و سويه عملي مسايل را بهتر در مي
انتزاعي را، زميني و عملياتي سازند. اين سخن نبايد به اين معنا فهميده 
شود كه در بين فعاالن كارگري كسي قدرت تعميم ندارد يا هر فعال چپي 

هاي بزرگ برخوردار است. در عالم واقعيت خودي و غريزي از افقخودبه
رو هستيم. آن هر دو سوي اين طيف روبه اي از اين دو درهميشه ما با آميزه

چه كه در اين جا مدنظر است بيش از اين كه بر تفكيك دو رده از فعاالن 
تاكيد داشته باشد بر دو نوع كاركرد پافشاري دارد. هر چند تمايز اين دو 

  توان انكار كرد. سطح از فعاالن را به سادگي نمي
گويي، برابر، بده و بستان يا به قول تواند بر يك منطق گفتاين پيوند تنها مي

استوار باشد. اين منطق در ذات  "گفت و شنيد"زنده ياد محمد مختاري بر 
خود با هرگونه بازتوليد روابط سلطه تناقض دارد و از طريق سازماندهي 

رساند. از اين رو اين رابطه نقاط قوت هر يك از طرفين به اين پيوندياري مي
طلبد كه مرزبندي معيني دارد و فرهنگ نويني را ميبا سنت تا كنوني چپ 

نسل جديدي از فعاالن چپ بايد در ميدان عمل آن را به منصه ظهور 
  برسانند.

تواند به شكلهاي مختلف و منعطف در پيوند فعاالن چپ و كارگري مي
  هاي كار و خارج از آن تحقق يابد. همين اواخر يك ابتكار درخشان محيط
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هاي داري، ريشهبستگي با جنبش جهاني ضد سرمايههم" تحت عنوان
برگزار شد  به دعوت كانون مدافعان حقوق كارگر "بحران و چشم انداز آينده

هاي كارگري، زنان و ها و فعاالن حوزه با شركت تعدادي از اعضاي تشكل
؛ كه ضرورت پيوند و در كرج 1390آبان  13دانشجويان در روز جمعه 

را "هاي اجتماعيبين فعاالن چپ و فعاالن جنبشبرقراري يك ديالوگ 
نشان داده است و اين پيوند را از حوزه ايده به قلمروي واقعيت در آورده 
است. اين گامي است مقدماتي هرچند مبارك كه تا برقراري پيوند چنبش 

    بايست راهي دراز پيموده شود.چپ با فعاالن كارگري در مقياس بزرگ مي
  به اتحاديه جنبش اجتماعيضرورت توجه  -9

هاي كارگري نه به يك نوع خاص منحصر اتحاديه كارگري نظير ساير تشكل
- شود و نه صرفا در قالب اين يا آن شكل يا ساختار تشكيالتي معين مىمي

اند، برخي هاى موجود كامال در سيستم ادغام شدهگنجد. برخي از اتحاديه
برخي نيز از استقالل معيني نسبت به احزاب سياسي معيني وابسته اند، و 

- هاى اتحاديهى انواع و شكلبه احزاب سياسي برخوردارند. كساني كه همه
رانند، در عمل بر ضرورت حياتى پيكار هاى كارگرى را به يك چوب مى

بندند. تشريح يابى آن چشم فرو مىهاى سازماناقتصادى كارگران و الزام
ي است ضروري و ترديدناپذير؛ معهذا منطق فعاليت اتحاديه كارگري امر

ي اخير هايي كه در چند دههيها و استراتژبدون عطف توجه به بحث
هاى كارگرى در بين فعاالن و پيرامون نوسازي و تجديد آرايش اتحاديه

اى يابى اتحاديهمدافعان  جنبش كارگري صورت گرفته است، منطق سازمان
ي ها اتحاديهيكي از اين استراتژي سازد.خود را از غناي الزم محروم مى

 .جنبش اجتماعي است كه اين نوشته در مقام دفاع از آن قرار دارد
ي جنبش اجتماعي، بحثي است كه از دهه هفتاد قرن گذشته بحث اتحاديه

سه موضوع  ها مطرح شد. در اين بحثبراي برون رفت از بحران اتحاديه
 -ها؛ بوكراسي حاكم بر اتحاديهچالش با بور –محوري برجسته بود: الف 

بندي طبقه و عطف توجه به آن (زنان، كارگران مهاجر، بيكاران، تغيير اليه
هاي جديد (نظير زنان، محيط رابطه با جنبش - كارگران پاره وقت...)؛ ج

ى ي اتحاديهزيست، صلح، سبك زندگي...).  در پاسخ به اين مسايل ايده
ي عملي جنبش كارگرى در برخي از جنبش اجتماعي بر بستر تجربه

 .كشورها تكوين يافت
اند از: اول، هاي جنبش اجتماعي عبارتى اتحاديهترين وجوه مشخصهمهم

اند و هاي جنبش اجتماعي ابزار مبارزه طبقاتي كارگران عليه سرمايهاتحاديه
بل ها در مقاكنند. به اين اعتبار، آنتمايز منافع كار از سرمايه را بيان مي

هاي ها در نظام مسلط قرار دارند. دوم، آن چه اتحاديهفرآيند ادغام اتحاديه
كند، قبل از هر چيز ساختار و جنبش اجتماعي را از سنديكاها جدا مي

ها است. اگر سنديكاهاي متعارف، كارگران را در محل تركيب نيروي آن
ي از نقطه هاي جنبش اجتماعيدهند، اتحاديهتوليد و يا كار سازمان مي
چون سكويى روند و محيط زيست كارگران را همتوليد و محل كار فراتر مي

هاي جنبش گيرند. سوم، ساختار اتحاديهها در بر مييابي آنبراي سازمان
 "اساسنامه نانوشته"اجتماعي خصلت جنبشي دارد. روابط درون آن بر 

حق عضويت  استوار است و بافت آن بيش از آن كه بر اعضا و پرداخت
 غير؛ روابط دروني آن كندتكيه ميمتكي باشد بر فعاالن كارگري 

؛ ساختار شودتنظيم ميمنعطف، دموكراتيك، خوديارانه،  ،بوروكراتيك
با دفتر تشكيالتي اين نوع اتحاديه، بيش از آن كه سازماني نهادي شده و 

 اي است كه به طورباشد، شبكه گيرانه همراهدستك و انضباط سخت
    شود.با هم هماهنگ مي مشاركتي

مدل اتحاديه جنبش اجتماعي متاسفانه در جنبش چپ و كارگري ايران 
مورد  توجه الزم قرار نگرفته است و اهميت آن براي برون رفت از بخشي از 
مشكالت جنبش كارگري فهميده نشده است. ترديدي نيست كه اين مدل 

را حل كند و يا بدتر از آن عصاي موسي نيست كه همه مشكالت جنبش ما 
هاي سازماندهي ديگر قرار گيرد اما بي توجهي به اين طرح در برابر طرح

  ) 5دهد. (تنها لختي و انجماد فكري را نشان مي
توان مالحظاتي ديگري را به اين براي تجديد آرايش جنبش كارگري مي

يش جنبش محورها افزود، معهذا بدون توجه به اين محورها هدف تجديد آرا
  شود.شود و شرايط موجود به نوعي ديگر بازتوليد ميكارگري محقق نمي

  
  ها:يادداشت

توان نزد حزب توده سراغ گرفت كه يكي نمونه از اين دريافت نادرست را مي  -1
روند سازمانيابي را يك امر  "گرايي گرايي و اراده ذهني"تحت پوشش مرزبندي با 

اند و به اهميت كنشگري ميد "هاي عينيقانون"قبل  و از "مرحله به مرحله"خطي، 
عصر "ها و ابتكارات آنها يا به سخن ديگر بر نقش آفريني فعاالن كارگري، طرح

  ماند. به عنوان نمونه:بي توجه مي "ذهني
هاي پراكنده و  دهيِ اعتراض بايد درنظرداشت كه، حركت به سمت سازمان"

مرحله  به خيز، و مرحله و خم، پرافت و پرپيچيابي جنبش كارگري، مسيري  سازمان
هاي جنبش سنديكايي موجود زحمتكشان درهرمرحله  خواهد بود. تقويت صف

هاي معين خود را داراست. تاكيد چندباره براين  ها، و چالش ها، وظيفه ويژگي
واقعيت كه، جنبش سنديكايي در خالء و بنا به ميل و اراده اين يا آن شخص و نهاد 

هاي  آيد، و اصوالً جنبش سنديكايي زحمتكشان قانون لت به وجود نيامده و نميو دو
عيني رشد خود را دارد، خالي از فايده نيست. دراين زمينه، جنبش كارگري و 

ها تكيه كرد.  توان بر آن اي دارد كه مي هاي غني و انقالبي سنديكايي ميهن ما سنت
بيني، هوشياري، تعهد طبقاتي، و  ها، واقع ها و تجربه روح و چكيده اين سنت

هاي جنبش سنديكايي  آماج ."گرايي است گرايي و اراده جستن از ذهني دوري
  .909نامه مردم شماره  كارگران در مرحله كنوني

، نوشته بورلي 1870هاي كارگري و گلوباليزاسيون از نيروهاي كار جنبش -2
  ه شده است.  سيلور، كه به همت عباس منصوران به فارسي برگراند

هاي كارگري،  هاي زندان، جنبش سنديكايي اسپانيا و كميسيون يادداشت -3
   كاماچو، مترجم هدايت مهربان، نشر بيدار.

بررسي مبارزات كارگران هفته تپه يك نمونه موفق از به ميدان آوردن نيروهاي  -4
هر ضرورت هم خانوداده كارگران را نشان ميدهد و نمونه مبارزات پتروشيمي ماهش

آن را بازگو ميكند همان گونه كه محمد مالجو به درستي بر آن تاكيد ميكند آن جا 
  كه ميگويد:

، كارگران موقتي پتروشيمي ماهشهر در نزاع 1391پس از شكست چهاردهم آبان "
هايي براي ميان كار و سرمايه مثل هميشه عمال دست تنها هستند. در فقدان زمينه

اي ه لجستيكيِ پشتيباني قوي سياسي و پوشش وسيع رسانهسازي سه نقيصبرطرف
رسد عجالتا فقط بايد روي نيروي خودشان تكيه و منابع غني اقتصادي به نظر مي

هايي از تقويت همبستگي درون خود كارگران ديده كنند. با اين حال، هنوز نشانه
كه امكان ترين مطالبات كارگري به طرزي بازنگري شده شود. نه در اصلينمي

- هاي پتروشيمي ماهشهر پديد آيد، نه شكافيارگيري از نيروي كار رسمي مجمتع
هاي كارگري هاي غيرطبقاتي ميان خود كارگران موقت تضعيف شده، نه بر خانواده

آفريني احتمالي هاي نقشدر سطح محالت كارگري تكيه شده و نه بر ظرفيت
ي مشابه با همتايان در كليت صنعت هاي قومي و ملي در منطقه، نه پيونداقليت

نفت در ساير مناطق به عمل آمده و نه پيوندي مشابع با همتايان كارگري در ساير  
هاي اقتصاد ايران كه معضلي مشابه دارند. مادامي كه در هيچ يك از اين بخش
. محمد "ها تغييري رخ ندهد شكست چهاردهم آبان استمرار خواهد داشتمولفه

، سايت نقد اقتصاد "هاي كارگران پتروشيمييل طبقاتي اعتصابتحل"مالجو، 
  سياسي. 

ايرادات بني اسرائيلي نظير اين كه اين مدل براي كشورهاي طرح برخي با  -5
افريقاي جنوبي و از  مدله زادگاه اصلي اين ك توجه ندارند اروپايي كاربرد دارد 

بحران "مدل به كتاب  تجربه كوساتو پرداخته شده است. براي آشنايي با اين
 انتشارات بيدار مراجعه كنيد. به "آن از اتحاديه ها و راه برون رفت

*  
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  »پيام فلزكار«مصاحبه 
  هزار امضاي اعتراضي كارگران ايران 30با يكي ازهماهنگ كنندگان  

  
 

اي كه  متن نامه و درصدي حداقل دستمزد براي سال آينده، 25باتوجه به افزايش 
 ،خود دارد زير امضاي اعتراضي كارگران ايراني را در هزار 30بيش از و مده زير آ در

هزارامضاي اعتراضي  30گان نژاد يكي ازهماهنگ كنند گيالني مازيار اي با مصاحبه
 .خوانيد مي زير ايم كه در كرده

  
  

هزارامضاي اعتراضي  30بهمن بخشي ازهماهنگ كنندگان 30در روز  پيام فلزكار:
  اررفتند نتيجه چه بود؟به وزارت ك

  
باسالم به دوستان زحمتكش نشريه خوب وكارگري پيام  مازيارگيالني نژاد:

 28كنم كه هماهنگ كنندگان براي روز  به اين نكته جلب مي را توجه شما فلزكار،
استانداري تهران تقاضاي مجوز براي تجمع دراعتراض به عدم پاسخگويي  بهمن از

اعتراضي ،درمقابل وزارت كار را كرده  هزارامضاي 30مسوولين وبي توجه اي به 
بودند كه بامخالفت آنان روبرو شد به همين خاطر تصميم گرفته شد براي پيگيري 

هزار امضا به وزارت كاررفته وخواستارپاسخگويي مسوولين وزارت كارشوند كه  30
خانه ها دوستان ما جعفرعظيم زاده وخانم پروين محمدي كه جمعي از كارگران كار

نيز به دنبال اين پيگيري بودند را همراه شدند كه حتما درسايت اين دوستان 
مفصل به آن اشاره شده است. نتيجه اين شد كه سرپرست وزارت كار آقاي جاللي 
نظري ضمن ديداربااين دوستان به آنهاقول دادكه طي يك هفته به اين نامه 

ستان سنديكاي كارگران اتوبوسراني اعتراضي پاسخ بدهد.البته دوهفته قبل نيز دو
به وزارت كار رفته درنمازخانه آنجا با يكي از سرپرستان وزارت كار ديدار داشتند 

هزارامضاي اعتراضي خود بودند،كه آقاي مددي ازطرف كارگران شركت  2وپيگير 
واحد سخنراني كردند ومسولين را به عاقبت ستيز با مطالبات كارگري هشدار 

ه اينكه ازسرنوشت آقاي جهرمي كه به تيرغيب بزرگترين فساد مالي دادند.ازجمل
تاريخ ايران گرفتارآمده اند وآقاي مرتضوي كه براي كارگران حكم هاي سنگين 

  صادر مي كردند وخوشان امروز روانه زندان شده اند ,عبرت بگيريد.
عتراضي هزارامضاي ا 30لطفا بفرماييد كه روند چگونگي جمع آوري  پيام فلزكار:
  چگونه بود؟

  
 و ها يارانه حذف و افزون روز گراني واول ماه مه امسال  از بعد نژاد: گيالني مازيار
هاي  درمانگاه فروش ازنشستگي وب سن افزايش مسئله و كار قانون اصالح زمزمه

اتحاديه  به ابتكار حداقل حقوق مصوب توسط شوراي عالي كار، تامين اجتماعي و
 اعتراض به مسايل گفته شده شروع شد. جمع آوري طوماري در فكر كارگران آزاد

 كردند كه با نمي كنم كه حتا دوستان اتحاديه كارگران آزاد هم فكر مي من فكر
 10سه مرحله  كه در امضا راجمع آوري كنيم، هزار 30چنين سرعتي بتوانيم اين 
ات هم داده شد. كه مطبوع وزارت كار به مجلس و هزار امضاي جمع آوري و

فعال  اين امر استانها در گفت كه كارگران بيشتر شود تقريبا مي پوشش دادند.
  بودند.

  هزارامضاي اعتراضي چه بود؟30واكنش وزارت كار ومجلس به اين  پيام فلزكار:
   

نوبت كه يكبار  2 هرچندكه در هيچ، هنوز امروز متاسفانه تا نژاد: نيگيال مازيار
 در و اد به كميسيون اقتصادي مجلس دعوت شدنددوستان اتحاديه كارگران آز

 يكبار امضا پرداختند و هزار 30االسالمي به طرح موضوع  آقاي شيخ وزيركار حضور
امضا  هزار 2تقديم  مجلس و در حضور هم كارگران سنديكاي شركت واحد با

بحال هيچ اقدامي  كه تا كردند، كميسيون مجلس را در حضور تقاضاي رسيدگي و
هم  امضا را هزار 30اي كه به اصطالح جوابيه به  صفحه 25البته نامه  ست.نشده ا

ها  سايت كه بيشتر خارج از موضوع بوده در توانيد متن آن را آقاي جاللي داد كه مي
  دنبال كنيد 

  يعني هيچ تاثيري نداشته است؟ پيام فلزكار:
  

كه كارگران  راچ خوب بود، بدنه كارگري بسيار در : تاثيرنژاد گيالني مازيار
حركت اعتراضي شدند،كه  هر دست جمعي در خواستار حضور حتا استقبال كرده و

امضاي اعتراضي  هزار 30هماهنگ كنندگان  به دليل وضع موجودچنين حركتي را
  صالح نديده اند. تا به امروز

  جمع آوري شده است؟ يا سنديكاها اعضاي اتحاديه و پيام فلزكار: آيا اين امضاها از
اين جمع آوري فعالين سنديكاي كارگران شركت واحد  در خير، گيالني نژاد: ازيارم
همه اتحاديه كارگران  اول از مكانيك كارگران نقاش و كارگران فلزكار سنديكاي و

 هر توان گفت همه فعالين كارگري با ولي به جرات مي آزاد شركت فعال كردند،
 هزار 30اين  اند. شركت داشته امضااين جمع آوري  تعلق تشكيالتي در ديدگاه و

  امضا درحقيقت تاييد متن نامه اعتراضي توسط كارگران ايران است.
  پيام فلزكار: اينكه شمامي گوييد همه كارگران ايران برچه اساسي است؟

 الستيك سازي البرز، كاشي سعدي، هاي سيمان تهران، تهران كارخانه خوب در
كارگران  كارگران نقاش ساختمان، پاكشوما، ودرو،سايپاديزل، ايران خ صنايع فلزي،
پتروشيمي  كارمندان، تراكتورسازي تبريز، كارگران بيكار، پرستاران، ساختماني،

هاي  ديگركارگران استان و گروه صنعتي بهشهر، هاي مازندران، نساجي اهواز،
اقع مو بسياري از در گلستان شركت داشتند. كرمانشاه، لرستان، گيالن، كردستان،

 امضا تا دادند كپي كرده به ديگران مي رنج خود اين نامه را دست زحمتكشان با
 هاي كوچك را شركت فعال كارگران زن شاغل در كارگاه آخرين امضاها ما در شود.

جمع  بعضي مواقع دانشجويان هم به كمك هماهنگ كنندگان آمده در در شاهديم.
نها خسته نباشيد اين طريق به همه آ كه از كمك شاياني كردند آوري اين امضاها

  گويم. مي
  داشت؟ اعتراضي ادامه خواهد جمع آوري اين طومار آيا پيام فلزكار:

  
اين عمل  حال جنبش كارگري ايران با بهر كه نه، چرا مازيارگيالني نژاد:

  شده است. قانوني خود حق و حقوق انساني و جويانه خواستار مسالمت
هاي  شيوه ديگر زا شما چرا كنم، مطرح مي را سوال خود ديگر يكبار پيام فلزكار:

كاري  مقابل وزارت كار، جمع شدن كارگران در كنيد؟ مانند اعتراضي استفاده نمي
يا كارگران  مقابل رياست جمهوري و صنعت در برهاي كشت و كه به تازگي ني
  مقابل استانداري تهران كردند؟ صنايع فلزي در

  
هماهنگ كنندگان چنين  فعالً گفتم، همانطوري كه قبالً نژاد: گيالني مازيار

 از ما دهد. نمي فضاي سياسي هم اجازه چنين كاري را و بينند نمي ضرورتي را
ولي اجازه  كرديم، مقابل وزارت كار براي تجمع در استانداري تهران تقاضاي مجوز

 است ويكطرف قضيه  ،ه كشاندن كارگران به يك تجمعك به اضافه اين ندادند.
 مجوز داشته باشيدحتا بخاطر اگر شما سازماندهي آن يكطرف ديگر. كنترل و

  به ما؟ چه برسد ندادند، هم به خانه كارگر را كارگر راهپيمايي براي روز



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ١٤٢  109ي  آرش شماره

باتوجه به اينكه فعاليت هاي كارگري شمازطرف رسانه هاي داخلي  پيام فلزكار:
عتراض خودرابه گوش پوشش داده نمي شود،شما چگونه مي خواهيد صداي ا

  كارگران برسانيد؟
  

 و جمله ايلنا هاي داخلي از نهرسا با كارگران فلزكارمكانيك جز نژاد: گيالني مازيار
 اين سياست ماست. نيستند. هاي غير رسانه كارگر، قائل به مصاحبه با و روزنامه كار

نفس  هم ما كارراه اما دهند. را پوشش نمي اخبار ما هم زياد ها چندكه اين رسانه هر
 تر ترغيب كارگران براي تماس و همه مهم از آگاهي و پاشيدن بذر كارگران، شدن با

هاي  كارخانه با بتوانند كارگران اگر هستيم. هاي مجاور هكارخان همكاري فعال با
مواقع ضروري  در حمايت اين كارگران را توانند مي تماس مرتب داشته باشند مجاور

به راهپيمايي  اينكه كارگران را كنم قبل از مي من فكر .داشته باشند خود با
بداند كه حركت  و بشود آشنا حقوق خود حق و با است اول كارگر بكشانيم بهتر

  براي حركت بعدي آماده باشد. بعديش چيست و
  تجمع چه توجيهي دارد؟ شما ندادن مجوز به نظر پيام فلزكار:

  
قانون  27اصل  خواهد. نمي تجمع مجوز وراهپيمايي  اوالً نژاد: گيالني مازيار

بدون  ها، راه پيمايي تشكيل اجتماعات و« دارد به اينكه اساسي به صراحت تاكيد
اصل نهم  آخر در و »حمل سالح بشرط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد، آزاد است

تماميت ارضي  بنام حفظ استقالل و هيچ مقامي حق ندارد«قانون اساسي آمده كه 
 اينجا تا »سلب كند مقررات، وضع قوانين و با چند هر هاي مشروع را آزادي كشور

سالح حمل نشودكه  ،حق همگان دانسته ولي گفته ها را قانون به صراحت آزادي
اضافه  ماخواستار خواهيم ؟؟ چه مي ما به اضافه اينكه مگر كارگران مسلح نيستند.

 عقل منصفي اين عمل را ن وزندگي آبرومندانه هستيم كه هيچ قانو و دستمزد
وجود داردكه مي  الن كشورئومتاسفانه ديدگاهي درميان مس داند. خالف نمي

كه كافي است  صورتي در راهپيمايي كارگري به خشونت كشيده شود. ترسند
بدون اينكه  ببينندكارگران چگونه راهپيمايي كرده، بعد راهپيمايي بشود، موافقت با

شروع به  بايد ما روز حال يك بهر كسي ريخته شود.بيني  اي خون از رهحتاقط
 شويم. مند قانون اساسي بهره هاي مطرح شده در آزادي از تمرين دمكراسي كنيم و

مسئله راحل  ،با پاك كردن صورت مسئله شود فردا دير است. نمي امروز نه؟؟ چرا
ارگري سنديكاهاي ك هاي جامعه ماست. فساد اداري واقعيت بيكاري، گراني، كرد.

به جنگش بروند. بيكاري  ها اسلحه تعاوني گراني با براي مبارزه با توانند مي قدرتمند
 هم را اداري  فساد كنترل كنند و كردن ساعت كار كمتر نهاد پيش با توانند مي را
 زحمتكشان .كرد كنترل توان مي جامعه گوي حق زبان نبستن و سازي شفاف با

حقوق اجتماعي  حق دارند از پس پردازند، مي دولت به را ماليات بيشترين ايراني
 بلكه به كند حل نمي سركوب مطالبات كارگري مشكلي را شوند. مند بهره خود

 اقتصاد چپاول كند و مردم را دهدكه بيشتر سرمايه داري انگل تجاري فرصت مي
ه زمان كه اراد هر المللي كند تا داري بين ر را ورشكسته و وابسته به سرمايهكشو

ات كارگري به عناصر نفوذي سركوب مطالب بفشارد. كرد گلوي آزادي را
غياب سنديكاهاي كارگري با  دهد كه در مي داري انگل تجاري اين امكان را سرمايه

 ولين ازاين امرئبه سمت اغتشاش سوق دهد. مس تحريك احساسات كارگران آنان را
  ساسي آمده رعايت كنند.فصل سوم قانون ا كه در حقوق ملت را اجتناب كرده و

  نظرتان درمورد واكنش به حداقل دستمزد سال آينده چيست؟ پيام فلزكار:
  

هفته قبل به ايلنا هم گفتم اين  2همانطور كه در مصاحبه  نژاد: گيالني مازيار
المللي پول  كه در اروپا صندوق بين چرا مبلغ افزايش دستمزد قابل پيش بيني بود.

ان هم به كارگر ايش حقوق نيست بلكه رياضت اقتصادي رانه تنها افز ،راضي به
ايه لين قائل به مبارزه برضد سرموئچند مس در ايران هر تحميل كند. خواهد مي

المللي پول است كه  شود، دستورات صندوق بين داري هستند ولي آنچه اجرا مي
ن البته واكنش به اي داري جهاني است. نهادات سرمايه مطابق با آخرين پيش

دستمزد چنانكه امروز شما به خبرگزاري ايلنا مراجعه كنيد بسيار توفاني است 
ها تا روز اول ماه مه با  خانه كارگري اميدوارم كه اين خشم نمايندگان شوراها و

 همين شدت باشد تا شايد آنروز با يك حركت منسجم اين مصوبه را بشود لغو كرد.
به برگزاري قدرتمندانه روز  ته باشند حتماًالبته سنديكاهاي كارگري اگر امكان داش

  كارگر فكر خواهندكرد.
  اند؟ درصدي رسيده 25ين فرمول شما فكر مي كنيد كه چگونه به ا پيام فلزكار:

  
ها  شد اين بود كه با پرداخت يارانه سال قبل گفته مي آنچه از مازيارگيالني نژاد:

باشد  ه اضافه اينكه اگر قرارب تعيين حداقل دستمزد ديگر توجيهي ندارد. اصالً
كارفرما كه  گردد به توافق كارگر و مي صورت بگيرد كه موضوع بر اصالح قانون كار

تر جرياني است كه چند  همه مهم از ديگر دليلي براي تعيين حداقل حقوق نيست.
توكلي سرش به  با قانون كار 1360سال  اي است سر برآورده اين جريان كه در دهه

هم قبول  اين جريان حتا قانون اساسي را ه شد دوباره فعال شده است.سنگ كوبيد
 در .كند نقض مي اصول قانون اساسي را اي، كه شما مي بينيد آيين نامه ندارد چرا

درصدي  37 همين مصوبه تعيين حداقل دستمزد با اينكه مراجع دولتي تورم را
 - 1گويد  كه مي ون كارقان 41بدون رعايت ماده  دانند اما شوراي عالي كار مي

 يكباره به  نفره 4به اندازه كفاف مخارج يك خانواده  -2برطبق تورم محاسبه شده 
 در را درصد 25 آستين از خصوصي بخش و دولتي از اعم كارفرمايي نمايندگان

 ندارند قبول هم را اساسي قانون حتا كساني گوييم مي من وقتي دوستان .آورند مي
 چرا؟؟ شده پاگذاشته زير مصوبه اين با اساسي قانون 43 اصل نكنيد تعجب شما
نوني را براي محدود شدن سودش يچ قاه تجاري انگل داري سرمايه چون
  پذيرد. نمي

 مطرح  اين موضوع  از خواستيم سوالي غير به عنوان آخرين سوال مي پيام فلزكار:
 كارگران نديكايس از اسالو منصور اخراج مورد در مايليد. بدهيد اجازه اگر كنيم

  .بدهيد توضيحاتي واحد شركت
 اطالعيه سنديكاي كارگران شركت واحد اوال توضيح كامل در نژاد: گيالني مازيار

 زنند. حرف ازاخراج مي دوستان دقت نكرده و شما بلكه بسياري از آمده كه نه تنها
داشته  هاي مسووليت ايشان از اين اطالعيه نيامده و صورتي كه كلمه اخراج در در

ده است كه اين حق خود كه توسط هيات مديره به ايشان ارجاع شده بود منفصل ش
عضو سنديكاي شركت  هم عضوهيات مديره و ايشان هنوز هاست. همه هيات مديره

اند كه به خردجمعي  نگرفته واحد هستند. متاسفانه فعالين كارگري هنوز ياد
سنديكاهاي ديگر اجتناب كنند  امور از دخالت در احترام گذاشته و هاي ديگر تشكل

كنند اگر سنديكاها  مي فكر و كنند اي نگاه مي اطالعيه با كج سليقگي به هر و
 بعضي از كسب تكليف كنند. كاري بكنند بايد پيش اين آقايان آمده و خواستند

نشين هم كه كاري ندارند كافي است تا سنديكايي عطسه كند تا  هاي خارج بيكاره
با جنگ  بخشي هم به موافقين اين عطسه تبديل شوند و الفين وبخشي به مخ

جنبش كارگري اينقدر كار داريد  شما در ،دوستان .مشغول كنند اي خود را رسانه
 آنان را شما هستند كه احتياج به اين گونه مشغوليات نداريد. كارگران جوان منتظر

  دريابيد. 
  سپاس از تحمل و حوصله شما. با پيام فلزكار:

  
 به وزيركار،رفاه وامور اجتماعي«

  رياست جمهوري نهاد رونوشت به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و
همانطوريكه همگان مي دانيم وبرآن آگاهيم،ازيك سال نيم پيش باآغاز فازاول طرح 
قطع يارانه ها اقالم وكاالهاي اساسي زندگي چندين برابرافزايش قيمت داشته 

درطول اين مدت ميانگين دستمزدكارگران بر روي هم اند.اين درحالي است كه 
وسال جاري،نسبت به سالهاي قبل ازاجراي فازاول قطع يارانه هاحتي 90درسال

 5وسپس  4كاهش نيزپيداكرده است وعالوه برآن درطول اين مدت بااعمال 
درصدازدستمزد 5درصدي ارزش افزوده برروي كليه كاالهاي مصرفي،عمالحدود

فقرماكارگران به خزانه دولت سرازيرشده است.عدم پرداخت بموقع روزانه زيرخط 
دستمزدزيرخط فقركارگران بيدادميكند.توام باچنين وضعيت اسفباروغيرقابل 
تحملي درمورددستمزدها،اصالحيه اي بسيارضدكارگري برروي قانون كاركه امنيت 

به مجلس شغلي ومعيشت كارگران رانشانه رفته است،تهيه شده وقراراست بزودي 
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ارائه شود. مبناي ميانگين حقوق دوسال آخربراي تعيين حقوق بازنشستگي به 
سال آخرآنان تغيير پيداكرده وباعث اُفت شديدحقوق بازنشستگان 5ميانگين حقوق 

شده است.بيمه ميليونهاكارگرساختماني عليرغم ثبت نام و تحمل هزينه،هنوزبه 
همچنان مشغول چپاول كارگران  سرانجامي نرسيده است وشركتهاي پيمانكاري

هستند وناامني شغلي،اخراج سازي وتعطيلي كارخانه هادربدترين وضعيت نسبت به 
سالهاي پيش قرار دارد.بدون ترديد نه تنهاماكارگران بلكه هيچ انسان شريف 
ومنصفي تحمل چنين شرايطي رابرميليونها كارگروخانواده هاي آنان برنمي 

كننده اين طوماربعنوان اقداماتي بسيارمبرم و عاجل براي تابد.لذاماكارگران امضا
پايان دادن به وضعيت مشقت بارموجود،مصرانه خواهان افزايش حداقل 
دستمزدهابراساس تورم واقعاموجودوتامين شرافتمندانه سبدهزينه يك 
خانوارچهارنفره بادخالت نماينده هاي منتخب مجامع عمومي كارگران كارخانه 

دي وخدماتي هستيم.بركنارگذاشتن طرح اصالحيه قانون كاروتوقف هاومراكزتولي
سال آخر پاي  5احتساب حقوق بازنشستگي كارگران برمبناي ميانگين دستمزد 

مي فشاريم. خواستاراجراي فوري بيمه كارگران ساختماني ومصوبه هيئت وزيران 
ن وايجاد مبني برحذف شركتهاي پيمانكاري وعقدقراردادمستقيم ودائمي باكارگرا

سازوكار قانوني قاطع براي پرداخت به موقع دستمزدها وتعقيب قضايي كارفرماياني 
هستيم كه كارگران رابدون قرارداد ويا باقراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهاي 

  »معوقه واداربه كارميكنند.
*      

  
  

 مصاحبه با آقاي وحيد فريدوني 
  نندگان شركت واحد تهران و حومهراننده اخراجي شركت واحد و عضو سنديكاي را

  
* با سالم و تشكر از اين كه در اين مصاحبه شركت كرده ايد. 
شنيده ايم  شما اخيرا اخراج شده ايد در صورت امكان علت آن را 

  توضيح دهيد؟
  
من سخنم را با اين مساله آغاز مي كنم كه حق خواهي و حق طلبي  -

فعاالن كارگري (كه تعدادشان  كشور ما بهاي سنگيني دارد. متاسفانه در
 كه خواهان حق و نسبت به كل كارگران زياد نيست) همواره به خاطر آن

حتا  مورد تهاجم عوامل كارفرمايان قرار مي گيرند و حقوق كارگران هستند،
حقوق قانوني كارگران دفاع مي كنند و همان  كه از حق و به خاطر آن

حمله و  ز هم در هر فرصتي موردحقوق مطرح در قانون را مي خواهند، با
  گيرند. تحت ستم نهادهاي وابسته به كارفرمايان قرار مي

جا آغاز شد كه پيگير اجراي ماده  در پرونده سازي براي من، مشكل از آن
قانون كار در مورد مزاياي شغلي سخت و  52قانون كار شدم . ماده ي  52

آن آيين نامه ي  2ره ي زيان  آور است. اين ماده دو تبصره دارد كه تبص
بندي براي دريافت مزاياي سختي و زيان آور شغلي در نظر گرفته كه  20

عضو مي تواند  7نفر است كه با حداقل  14آن كميته اي شامل  18بند 
تشكيل شود. الزم به ذكر است كه اين كميته از زمان تصويب قانون كار 

است.  با اداره ي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز اجرايي نشده 

كار و امور اجتماعي استان در اين مورد مكاتباتي داشتم كه مراحل آخر 
خود را طي مي كند. در طي اين پيگيري ها براي اجراي اين ماده در 

بهاي اين پيگيري  "شركت واحد بارها از سوي مديران تهديد شدم كه:
  "هايت را پرداخت خواهي كرد.
كه پرونده اي براي اين جانب درست كردند كه در ضمن اين پيگيري ها بود 

به تعمير موتور يك اتوبوس مربوط مي شد. در اين پرونده من متهم به 
  اهمال كاري در نگهداري از اتوبوس شدم. 

به دليل افتادن تمسه پروانه و جوش آوردنِ اتوبوسِ  91خرداد  14در مورخ 
به تعميرگاه اعزام شد با امداد شركت تماس داشتم. اتوبوس   32787شماره 

كه پس از چند روز اعالم شد موتور آن كامال گيرپاژ كرده و بايد تعمير 
تير ماه اتوبوس از تعميرگاه خارج شد. در تاريخ ده  6اساسي شود. در تاريخ 

تير همراه با راننده اصلي و چند نفر ديگر از همكاران مشاهده شد كه موتور 
آثاري از آچار بر روي پيچ ها نبود و  گل  اتوبوس اصال باز نشده است. چون

تير همراه با آقايان  11و الي و جرم روي موتور شسته نشده بود. در تاريخ 
صالح آبادي (رييس حراست) نيساني( مدير سامانه يك) و مسئول واحد 
فني آقاي ذوالقدر همگي ناظر به باز نشدن موتور بودند، متني را كه 

مضا كرده بودند به مديريت آقاي سنندجي ارائه همكاران به عنوان شاهد ا
دادم. الزم به ذكر است كه يكي از افراد امضاكننده آقاي حسين رحيمي از 
اعضاي اصلي شورا مي باشد. چون مجموعه تعميرگاه و مديريت زير سوال 
رفت متاسفانه عليه اين جانب جبهه واحدي تشكيل شد. چنانكه عكسي كه 

د ذكر شده از موتور اتوبوس گرفته شده بود، توسط در هنگام بازديد افرا
حراست از دوربين پاك شد و هر كدام خالف واقع حرف زدند. در نتيجه سه 
بار كميسيون نتوانست مدركي دال بر تعمير اتوبوس ارائه دهد كه در آخرين 

هزار  300كميسيون خسارت از مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار تومان به 
  ده شد كه اينجانب قبول نكردم.تومان كاهش دا

پرونده ي اخراج شما در چه وضعيتي قرار دارد و براي پيگيري آن * 
 تا به حال چه اقداماتي انجام داده ايد؟

هيات تشخيص حكم به اخراج داده با توجه به اين كه نظريه مثبت شورا كه 
بايد نظر شورا قبل ازحكم كميته  2قانون كار و تبصره  27طبق ماده 

انضباطي باشد. در صورتي كه در پرونده ي من نبوده است و حتا هيات 
تشخيص گفته است كه اگر مدارك الزم را نياورند حكم به بازگشت به كار 

ها نتوانستند مدارك الزم را ارائه دهند، اما به  حالي كه آن مي دهند. در
 نظر مي آيد كه با اعمال نفوذ حكم اخراج را داده اند.

آن در هيات حل اختالف مداركي را ارائه دادم كه نشان مي داد تا عالوه بر 
فرادي كه در ذيل حكم شورا را امضا كرده اند قبل از آن كه به عضويت ا

شورا انتخاب شوند اين حكم را امضا كرده اند كه اين يك تخلف محسوب 
 ومي شود

در وزارت  آيين نامه انتخابات شوراها، بايد نام اعضاي شورا 20مطابق ماده 
داشته باشند درحالي كه چنين  يكار ثبت شده باشد تا شخصيت حقوق

اند  امري صورت نگرفته است و افرادي كه زير حكم اينجانب را امضا كرده
  به عنوان عضو شورا داراي شخصيت حقوقي نبوده اند.

* آيا موارد ديگري هم بوده است كه رانندگان شركت واحد آن را 
  د و خواهان حقوق خود شوند.پيگيري كرده باشن

 
مورد ديگري كه ما با مراجعه حضوري نزد مديريت آن را پيگري كرده  -

درصد حقوق كاركنان به اضافه معادل آن و واريز به  3ايم، مربوط به كسر 
ماهه دوم  6است كه متاسفانه فقط  87صندوق ذخيره شهرداري از تاريخ 

اريز مبلغ ياد شده سود روز واريز شده است كه صندوق بابت و 90سال 
شمار پرداخت مي كند. پيگيري ما آن بود كه اين مبلغ هنگفت در چه 

 حسابي بوده و سود آن چه شده است؟
* اگر ممكن است در مورد خواسته هاي ديگر رانندگان كه منجر به 

  نفره آنان جلوي شوراي شهر شده هم توضيحي بدهيد؟ 200تجمع 
 
همراه عده اي از نمايندگان در يك سال اخير  اعضاي فعال سنديكا به -

پيگري رفع تبعيض در مورد پرداخت حقوق به كاركنان شهرداري بوديم كه 
از آن جمله شهرداري و مسئوالن آن، بارها اعالم كرده اند كه شركت واحد 
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زير مجموعه آن است. در نتيجه بايد از امكانات و مزاياي شهرداري بهره 
رابطه فعاالن كارگري در شركت واحد طوماري را امضا مند شوند. درهمين 

كردند كه با امضاي چند هزار نفر از كاركنان اين شركت تسليم مقامات 
شهرداري شد و در آن خواستار يكسان شدن حقوق و مزاياي كاركنان 
شركت واحد با ساير پرسنل شهرداري شدند. از جمله ده درصد افزايش 

است كه كاركنان شهرداري از آن برخوردار دستمزد كه بيش از سه سال 
شده اند. و حق مسكن چند صد هزار توماني و پاداش آخر هر شش ماه مي 
باشد. بارها با مسئوالن شهرداري نامه نگاري شده است در حدود ده ماه 
پيگيري مستمر اعضاي فعال سنديكا باعث شد شهرداري از اصول غير 

 قانوني خود عقب نشيني كند.
 نفره هم در اين رابطه بود؟ 200تجمع  آيا* 
  
اين تجمع مربوط به كل خواسته هاي كارگران شركت واحد مي شد.در  -

خواهان  1888تير ماه عده اي از رانندگان با تجمع در ساختمان  12تاريخ 
 والن شركت واحد به خواسته هاي خودشان بودند.ئگويي مس پاسخ

 ارزيابي مي كنيد؟آينده سنديكاي شركت واحد را چگونه * 
  
سنديكا ديگر يك فرد يا چند نفر نيستند. بلكه خواسته هاي سنديكاي  -

واحد در ميان رانندگان همگاني شده است و بخش وسيعي از اين كارگران 
با حقوق كارگري و قوانين كار آشنا هستند. چيزي كه قبل از ايجاد 

نديكا را با سنديكا وجود نداشت. در نتيجه ديگر امروز نمي توان س
 دستگيري و يا اخراج چند نفر متوقف كرد.

امروزه ديگر نمي توان رانندگان واحد را مجبور كرد كه به افراد خاصي براي 
ها كار سنديكا است. امروز  نمايندگي شورا و غيره راي دهند. همه ي اين

 سنديكا در شركت واحد نهادينه شده است.
ران و مطالبات آنان را چگونه به طور كلي چشم انداز زندگي كارگ* 

  مي بينيد؟
امروزه بسياري از كارگران نسبت به گذشته آگاه شده اند. تعداد قابل  -

هستند و مي توانند  شناتوجهي از كارگران به حقوق صنفي و قانوني خود آ
از حقوق خود دفاع كنند. در گذشته شوراهاي اسالمي و حراست در تمام 

 به گونه اي رفتار مي كردند كه كارگران از آن اركان هاي دولتي و خصوصي
ها وحشت داشتند. ولي امروزه در ميان تعداد قابل توجهي از كارگران اين 
ترس فرو ريخته است. شايد زماني اگر كسي به حراست احضار مي شد 
ديگران از او فاصله مي گرفتند ولي امروز در ميان كارگران چنين امري 

احضار مي شود شايد محبوب تر هم باشد. هر نيست كسي كه به حراست 
چند نمي توان منكر شدكه هنوز اكثريت كارگران به دنبال همان افزايش 
حقوق و بهتر شدن وضع زندگي شان هستند و كمتر به مسايل صنفي و هم 

مي انديشند. اما اين افراد و ضرورت ايجاد تشكل مستقل بستگي كارگري 
بر عكس افراد آگاه در ميان كارگران رو به  د ونهر روز در حال كاهش هست

  افزايش هستند.
والن در پاسخگويي به خواست كارگران ئبه نظر شما چرا مس* 

حاضر نيستند به خواسته هاي قانوني و حقوقي  اهمال مي كنند و
  كارگران تن دهند.

در وهله ي اول منافع خودشان درخطر مي افتد. الزم است يادآور شويم  -
ديران و مسئوالن در نوع مديريت خود فقط تعديل در هزينه ها را كه اكثر م

درنظر مي گيرند و هيچ ارزشي براي نيروي انساني قائل نيستند. چون يا 
  اعتقادي به آن ندارند يا اصوال دانش آن را ندارند. 

دوم آن كه پيروي از قانون، يعني تشكل هاي مستقل و نظام مند شدن 
ايي ،تا جايي كه حداقل به اصول برابري بين كارگر روابط كارگري و كارفرم

در صورتي كه مسئوالن خواهان نگاه از   بايد تداوم يابد. ، و كارفرما برسيم
باال به كارگر مي باشند و كارگر را به مثابه برده مي بينند. اينان همان 
 سرمايه داران قرون گذشته اند كه برده داري را رواج مي دادند و امروز فقط

  لغت برده از بين رفته و لفظ كارگر را جانشين آن كرده اند.
  برگرفنه از: كانون مدافعان حقوق كارگر  

*  

  

  
  

 بر خورد هاي امنيتي
 با فعالين كارگري و عدم امنيت شغلي

  هاي رانندگان سنديكايي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه دور تازه اخراج
     داود رضوي  فعال سنديكائي

مترين تاثير برخوردهاي امنيتي با كارگران باعث از دست رفتن امنيت مه
شغلي آنان است و اين عامل تاثير به سزائي در مبارزات و اگاهي پيدا كردن  
كارگران از حق و حقوق خودشان  دارد. اين برخوردها در شركت واحد 
اتوبوسراني به وضوح به چشم مي خورد و دست كارفرمايان را در جهت 

اوج مبارزات رانندگان  84خراج كارگران بازتر مي كند . نمونه بارزآن سال ا
شركت واحد در جهت ايجاد تشكيل تشكلي مستقل همچون سنديكاي 
كارگران شركت واحد بود كه بر اساس ايستادگي و تالش كارگران شركت 
واحد، اين تشكل با وجود تمام عوامل بازدارنده اي چون فشار نيروهاي 

تي و عوامل سركوب اين نيروها (شوراهاي اسالمي كار ده گانه شركت اطالعا
واحد) و نيروهاي چماقدار( خانه كارگر) شكل گرفت . از همان ابتدا اخراج  
رانندگان فعال سنديكائي و اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران شركت 

در  با همكاري و تائيد اعضاي شوراهاي اسالمي كار "فله اي"واحد به طور 
نفر از  300دستور كار نيروهاي ضد كارگري قرار گرفت.  بطورنمونه بيش از 

رانندگان بدون در نظر گرفتن ابتدايي ترين حقوقشان و بدون حضور در 
كميته انضباطي كار، از كار اخراج شدند و ادارات كار استان تهران كه 

ل ماهيتش رسيدگي و دادخواهي به مشكالت حقوقي كارگران است، مث
شوراهاي اسالمي كار شركت واحد تبديل به ماشين سركوب عليه كارگران 
شده و راي به اخراج اين رانندگان زحمت كشي صادر كردند كه چيزي جرء 

حق تشكل خواهي نداشته اند. البته  بعد از سالها بيكاري و سردرگمي در  
الت درصد  اين رانندگان با راي ديوان عد98شعبات ديوان عدالت اداري 

اداري به سركار خود بازگشتند . صدور اين احكام از طرف ديوان عدالت 
موجب ابطال شدن راي هاي حل اختالف تمامي ادارات كار استان تهران 
گرديد. نقض  اين راي ها از طرف ديوان كه به درستي و بر اساس مدارك و 

ي تخلفات ادارات كاراستان تهران صورت گرفته بود، باعث شد كه روسا
ادارت كار تا همين سال گذشته نسبت به صدور راي عليه رانندگان شركت 
واحد بيشتر دقت و در اصل با ضابطه اقدام به صدور راي عليه رانندگان 
شركت واحد كنند، اما متاسفانه از آن جايي كه بيشترين فساد و رانت 
خواري در ادارات دولتي صورت مي گيرد و عدم برخورد مناسب از طرف 

سئولين با مديران رشوه خوار باعث شده كه دوباره اين روند بي قانوني در م
ادارات كار استان تهران شكل بگيرد و با سفارش و مالقاتي كه مدير عامل 
شركت واحد با روساي ادارات كار و رئيس اداره كار استان تهران داشته ، 

دات و با پرونده مجددا روند قبلي را به جريان افتاده و بدون مدارك و مستن
سازي از سوي شوراهاي اسالمي كارِ شركت واحد، ادارت كار اقدام به صدور 

  راي عليه رانندگان سنديكائي مي كنند.
بطور مشخص مي شود از حسن سعيدي و ناصر محرم زاده از رانندگان  

و وحيد فريدوني از رانندگان سامانه يك نام برد كه در ماه هاي 10سامانه 



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ١٤٥  109ي  آرش شماره

كار خود اخراج شده اند. البته تعدادي ديگر هم هستند كه گذشته از 
خواسته اند نام آنها را نبريم. الزم به توضيح است كه اقايان حسن سعيدي و 
وحيد فريدوني از رانندگان اگاهي هستند كه نه تنها در ادارات كار از حقوق 

( رسيدگي  22همكارانشان دفاع مي كنند، بلكه طرح شكايت موضوع ماده 
به عملكرد شوراهاي اسالمي كار شركت واحد) را در اداره كار غرب تهران 

 22هيات رسيدگي به موضوع ماده  17/10/91به جريان انداختند. در مورخ 
نفر از نمايندگان سنديكائي با حضور خود در اداره  70تشكيل شد و حدود 

مدارك كار شمال غرب تهران از اين نمايندگان سنديكائي حمايت كردند . 
ارائه شده از طرف نمايندگان سنديكائي آنقدر مشخص و روشن بود كه 

نفر از اعضاي شوراي سامانه يك به اين هيات رسيدگي احضار شدند و در 7
مقابل كارگران و نمايندگان انها ملزم به پاسخگويي شدند.  اين اولين مرتبه 

تاهي در اي بود كه اعضاي شوراي اسالمي كار شركت واحد به خاطر كو
  وظايف مجبور به پاسخگويي شدند.

يكي از نمايندگان شورا (كه بايد از او به عنوان فردي اگاه و شجاع نام برد )  
لب به سخن گشود و بخشي از اعمال فشار مديريت و حراست شركت واحد 
را براي اخراج كارگران و رانندگان  افشاء كرد و گفت كه ما دائماً جهت 

ديريت جهت فشار بر رانندگان تحت فشار هستيم و در اينكه به خواست م
حضور تمام رانندگان اعالم كرد در مدت اين يك سالي كه در شورا هستم 
بيشترين فشار روحي را داشتم زيرا مجبور بودم در مقابل تضيع حقوق 
همكارانم سكوت كنم، در صورتي كه دوست داشتم از حقوق همكارانم دفاع 

ز اين نمايندگي كه چيزي جزء ابزاري در دست كنم، به همين دليل ا
كارفرما نيست استعفاء مي دهم تا بيش از اين باعث بي عدالتي و از بين 
رفتن حقوق كارگران و رانندگان شركت واحد نباشم. الزم به توضيح است 
كه شوراهاي اسالمي كار شركت واحد در پي حمايت ها و دخالت هاي 

ماهيت اصلي خود شان را از دست داده و  نيروي هاي امنيتي و كارفرما
تبديل به ابزاري در دست كارفرما و عوامل حراست در جهت منافع كارفرما 

  شده اند.
برخوردهاي امنيتي  با كارگران زنداني شدن كارگران و محكوميت هاي  

سنگيني كه عليه كارگران حق خواه از سوي دادگاه هاي انقالب با 
صورت مي گيرد. بطور مشخص دهها نفر از  هماهنگي عوامل اطالعاتي

اعضاي سنديكاي شركت واحد در دادگاههاي انقالب محكوم و حبس هاي 
طوالني كشيده اند، مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددي. رضا شهابي كه هم 
اكنون نزديك به سه سال است در زندان به سر مي برد. با توجه به اينكه 

جسمي و جراحي سنگين مهر ه هاي گردن با دادستاني به خاطر مشكالت 
روز است 6مرخصي پزشكي نامحدود شهابي موافقت كرده و خانواده نامبرده 

روز است 23وثيقه برايش گذاشته اند اما هنوز به مرخصي نيامده و تا امروز 
كه با اين حال وخيم در اعتصاب غذا ي تر بسر مي برد. از ديگر كارگران 

ز شاهرخ زماني، محمد جراحي،  بهنام ابراهيم زاده  زنداني هم مي توان ا
  و............نام برد .

البته اين تاثيرات نتوانسته مبارزات كارگران را متوقف كند هر چند به  
ظاهر و به طور موقت از شكل گيري ديگر تشكل هاي مستقل كارگري 
 جلوگيري كرده است. در شرايطي كه  فاصله طبقاتي در جامعه افزايش

يافته به طوري كه يك نفر به نان شب محتاج است و ديگري اتومبيل 
ميليوني سوار مي شود، نبود تشكل هاي كارگري مستقل چه معنايي 500

مي تواند داشته باشد؟ اين فاصله طبقاتي خود دليلي بر افزايش فقر 
ناهنجاري هاي اجتماعي ، افزايش طالق ، گسترش اعتياد ، رانت خواري ، 

اري  و در كل بي تفاوتي مردم نسبت به اتفاقات و مشكالت جامعه رشوه خو
مي شود. به طوري كه شاهد هستيم در روز روشن در تهران در مقابل 

  چشمان رهگذران سارقان اقدام به زور گيري و دزدي مي كنند . 
بهترين راه برون رفت از اين گسترش فقر در جامعه، آزادي ايجاد تشكل 

اد نهادهاي  مدني و مردمي مستقل و آزادي احزاب مي هاي كارگري و ايج
باشد. لذا مردم بهترين و مطمئن ترين ناظرين بر جامعه و كشورشان 

   خواهند بود. بدون آزادي، عدالت اجتماعي توهمي بيش نخواهد بود .
  * بر گرفته از: كانون مدافعان حقوق كارگر
*  

  زنداني سياسي 10اعتصاب غذاي 
 وق كارگران ايراندر حمايت از حق 

 

   
  

در راستاي همراهي با  بيانيه، اين ي دهما زندانيان سياسي امضا كنن
در اعتصاب غذايي  1391بهمن  28كارگران عزيز ايران زمين روز 

  سياسي خواهيم بود
 

وطنان كارگر، درود و سالم گرم ما جمعي از زندانيان سياسي زندان دوستان و هم
هزار نفري شما كارگران زحمتكش  30شهر را پذيرا باشيد. خبر طومار  رجائي
آميز تظاهرات  اري مسالمتبرگز در مسلم و قانوني حقوق از دهزمين در استفا ايران

رايط كنوني كشور سراسري براي احقاق مطالبات صنفي و قانوني كارگران در ش
  .است ات و سرافرازيهامب ي يهما

حق اعتصاب و تشكل قانوني و تظاهرات كارگري از حقوق مسلم  ،در تمام دنيا
 قانوني امر اين يهشود، اما در شرايط و خفقان و سركوب واليت فق محسوب مي

 نمولدا از وسيعي قشر ايران كارگران كهر شرايطي د. است شده گرفته ناديده كامال
 گاز، نفت، كشاورزي، خدمات، معدن، صنعت، هاي قسمت قبيل از ملي صنعت

را  خط فقر دستمزد چهارم يك سازي خصوصي نام به سازي ماشين و پتروشيمي
 زندان، بازداشت، سنديكا و تشكل هاي صهفعالين كارگري در عر ،دهند تشكيل مي

موقت و سفيد امضا  خورند و امنيت شغلي از طريق قراردادهاي الق ميش و اخراج
، خدمات عمومي و لصيتح و آمورش درمان، كهدر كشوري  است، دهنابود ش

هاي ملي صرف  گران است و ثروت ف حكومترتص در امكانات رفاهي و ورزشي
وطنان عزيزمان  و هم ميشود افغانستان و عراق يه،هاي تروريست در لبنان، سور گروه

 كُردستان، خوزستان، تهران، در كه آنچه يا فله هاي اعدام و نهمورد تعرض وحشيا
در  عزيز را هموطنان از تعدادي و گيرند مي قرار آذربايجان و بلوجستان و سيستان

  .كشند ليپرتي مستقيم يا غيرمستقيم مي
 مردم اميدواري ي يههزار نفري شما در اين حكومت قبرستاني ما 30طومار  

   است. ظالم حاكمان و استبداد عليه مبارزه تجديد براي ديده ستم
 

  : دوستان و هموطنان كارگر
 اين اصول ترين ابتدايي به كار، جهاني سازمان عضو عنوان به يهحكومت واليت فق 

و  پايبند نيستعتصاب ا و اعترض داشتن حق و تشكل داشتن حق يعني سازمان
 ياردي،ميل هزار 3 دزدان كهچرا  گيرد، مي دهحقوق مسلم و قانوني كارگران را نادي

 ، تن دو قوهداش اختيار در با الريجاني برادران و دهملي را خرج كر ثزوت% از 60
 و اند دهقرار داخود هاي ملي و چپاول را در دستور كار  ثروت از خواري، دزدي زمين

 و فحشا ده،كنن هاي فلج تحريم ته،كاري، گرسنگي و تورم افسار گسيخ يب طرفي از
محرومين تمام زواياي اجتماعي ايران زمين را در بر  مردم عزيز و دوشي به خانه
  .ندمحتاج و نيازمند شب نان بهمردم  از وسيعي قشر و تهگرف

خواهد كرد. ن موافقت شما درخواست با كشور وزارت كهكنيم  با اطمينان اعالم مي
ز عزي كارگران با همراهي راستاي در بيانيه اين ي دهما زندانيان سياسي امضا كنن

 كهدر اعتصاب غذاي سياسي خواهيم بود، باشد  1391بهمن  28ن زمين روز ايرا
 عدالت و نان آزادي، همانا كه خود مشروع حقوقي و قانوني اعتصاب براي كارگران

  .نشوند شكنجه و زنداني باشد مي
  : شهر كرج زندانيان سياسي زندان رجائي 

ــ 5ــ زانيار مرادي 4 ــ خالد حرداني3ــ افشين حيرتيان 2ــ افشين اسانلو 1
ــ لقمان مرادي 9ــ علي جباري8ــ عباس بادفر 7ــ صالح كهندل 6شاهرخ زماني 
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